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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Financial inclusion merupakan suatu upaya yang bertujuan meniadakan 

segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan 

jasa keuangan perbankan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada (BI 2013). 

Dari sisi makro, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kesejahteraan 

bagi rakyat banyak karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa 

mengakses pelayanan jasa lembaga keuangan perbankan. Hal ini menjadi 

perhatian Bank Indonesia untuk mendorong sistem lembaga keuangan perbankan 

agar dapat diakses di seluruh lapisan masyarakat.  

Urgensi memperluas layanan keuangan kepada masyarakat didasari oleh 

hasil Survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 

tahun 2011, yang menyebutkan bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki 

tabungan sama sekali. Fakta tersebut sejalan dengan hasil studi World Bank tahun 

2011 yang menyatakan bahwa hanya separuh dari penduduk Indonesia yang 

memiliki akses ke sistem keuangan formal. Data dari Bank Indonesia, pada Tabel 

1 menunjukkan indeks financial inclusion di beberapa negara. Indonesia memiliki 

persentase terendah dibandingkan negara-negara lain sebesar 19,6%. 

 

Tabel 1 Financial Inclusion Index tahun 2011 
No Negara Indeks 
1. Thailand 77.7% 
2. Malaysia 66.7% 
3. China 63.8% 
4. Brazil 55.9% 
5. Rusia 48.2% 
6. India 35.2% 
7. Philipina 26.5% 
8. Vietnam 21.6% 
9. Indonesia 19.6% 

Sumber: Bank Indonesia (2013) 

 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, kendala yang dihadapi dalam 

memperluas financial inclusion secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan lembaga keuangan perbankan. Bagi 

masyarakat, kendala yang dihadapi seperti tidak adanya bank di sekitar tempat 

tinggalnya atau memakan waktu yang cukup lama untuk menuju kantor cabang 

terdekat, selain itu juga tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang 

masih kurang.  Adapun kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan perbankan 

diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dalam memperluas jaringan 

kantor. Di sisi lain, untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil bank 

dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. Sehingga 

Branchless Banking diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk 

mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari 

kantor bank. 
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Branchless Banking sebagai bagian dari program financial inclusion untuk 

memberikan jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terbatas melalui unit 

khusus pelayanan keuangan atau agen tanpa harus melalui pendirian kantor fisik 

bank. Branchless Banking merupakan solusi yang dapat menghemat biaya dalam 

memberikan pelayanan perbankan untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. 

Model Branchless Banking  yang diterapkan di negara Brazil  menggunakan agen 

retail seperti supermarket, apotek, dan agen retail lainnya. Biaya yang dikeluarkan 

dengan menggunakan model tersebut hanya setengah persen dari biaya 

mendirikan kantor cabang (Khattab, Ishgara, Balola, dan Eldabi 2012). Selain 

Brazil, negara lain yang paling populer mengaplikasikan Branchless Banking 

antara lain India, Afrika Selatan, Filipina, dan Kenya. 

Sejak tahun 1992, Indonesia memiliki dua sistem perbankan, yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Market share perbankan syariah di Indonesia 

hingga Desember 2013 baru mencapai 4,9% dari total aset perbankan atau jauh 

dibawah market share perbankan konvensional (Bank Muamalat Indonesia 2013). 

Sejalan kondisi industri perbankan nasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi 

juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan 

2014). Pada Gambar 1 menunjukkan perkembangan aset perbankan syariah secara 

nasional, aset perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat 

sebesar Rp 248,1 triliun pada tahun 2013 atau tumbuh 24,2% (yoy), lebih rendah 

dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (34,0% yoy).  

 

 
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2014) 

Gambar 1Perkembangan aset perbankan syariah 2010-2013 

Berdasarkan data Biro Riset Infobank (Wiryosukarto 2013), dari 120 Bank 

Umum dan 1669 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hingga Oktober 2012 jumlah 

jaringan kantornya telah mencapai 20.445 yang terdiri atas 16.067 jaringan kantor 

Bank Umum dan 4.378 kantor BPR. Jumlah tersebut jauh di atas jaringan kantor 

Bank Syariah yang hanya 2.574 kantor, yang terdiri atas 1686 kantor Bank Umum 

Syariah (BUS), 502 kantor Unit Usaha Syariah (UUS), dan 386 kantor BPR 

Syariah (BPRS). Minimnya jaringan kantor dan menurunnya pertumbuhan 

perbankan syariah membuat keputusan Bank Indonesia tentang Branchless 
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Banking menjadi peluang menarik untuk mendorong ekspansi bisnis perbankan 

syariah. Kebijakan Bank Indonesia tentang Branchless Banking sebagai bagian 

dari upaya penguatan fungsi intermediasi perbankan menjadi peluang emas bagi 

perbankan syariah untuk memperluas pasar. Layanan perbankan tanpa 

menghadirkan kantor cabang memungkinkan perbankan syariah mampu 

menjangkau pasar lebih luas dengan memanfaatkan agen sebagai mitra. 

Branchless Banking dapat meningkatkan efisiensi perbankan sekaligus 

mendorong pertumbuhan pasar secara lebih masif. Selain itu diharapkan dapat 

menjembatani masyarakat yang selama ini belum tersentuh bank (unbanked 

people) agar mengenal produk-produk perbankan. 

Branchless Banking bukan hal baru bagi Bank Muamalat Indonesia. Bank 

Syariah pertama di Indonesia ini sudah lebih dahulu menerapkan aplikasi 

Branchless Banking sebelum adanya kebijakan dari Bank Indonesia. Sejak masa 

kepemimpinan Riawan Amin, direktur pertama Bank Muamalat Indonesia periode 

1992-2009, menerapkan Branchless Banking pada tahun 2004. Saat itu misinya 

adalah menjaring masyarakat di unserved area agar menabung di bank syariah.  

berawal dari kartu Shar-e, tabungan instan investasi syariah yang dapat dibeli 

melalui Kantor Pos seluruh Indonesia. Produk ini berupa outlet elektronik 

berbasis mobile banking (m-banking) yang memungkinkan nasabah kartu Shar-e 

mengirimkan dana melalui pesan pendek (SMS) dan General Packet Radio 

Service (GPRS). 

Dalam survei yang dilakukan PingFans bersama dengan Biro Riset Infobank 

(Media Muamalat 2012), produk Tabungan Muamalat Pos menduduki peringkat 

pertama posisi Digital Financial Product Brand of the Year dengan indeks 

persepsi sebesar 14.293 di kelompok Bank Syariah. Bank Muamalat cukup jeli 

dengan memanfaatkan jaringan kantor pos yang sangat luas dan tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. Kantor pos merupakan media sosialisasi yang cukup 

efektif bagi Bank Muamalat untuk mendekatkan diri dengan nasabah, dengan 

demikian masyarakat bisa lebih mengenal Bank Muamalat dan produk-

produknya. Keberhasilan Bank Muamalat memasarkan Tabungan Muamalat Pos 

tercermin dari meningkatnya jumlah tabungan di Bank Muamalat sebesar 35% 

pada September 2012. Jumlah tabungan pada periode tersebut telah mencapai Rp 

7,8 triliun sehingga total Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 38% menjadi Rp 26 

triliun. 

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan kepada sekitar 3 juta 

nasabah melalui 442 kantor layanan yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia dan 

didukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4 ribu outlet System Online Payment 

Point (SOPP) di PT POS Indonesia dan 1.001 Automated Teller Machine (ATM). 

Gambar 2 menunjukkan dari tahun 2004 sampai tahun 2010 SOPP Pos Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang meningkat, sedangkan dari tahun 2011 sampai 

2013 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2009, Bank Indonesia 

mewajibkan semua bank mengikuti Peraturan Nomor 28/11/PBI/2009 mengenai 

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang salah satunya 

mengenai aturan Customer Due Diligence, yaitu kegiatan berupa identifikasi, 

verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa 

transaksi yang diakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Akibatnya 

Bank Muamalat menarik secara bertahap produk Shar-e dari agen kantor pos agar 
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tidak ada lagi pembukaan rekening baru, sehingga transaksi di kantor pos hanya 

berupa penyetoran, transfer, dan penarikan. 

 

 
   Sumber: Annual Report Bank Muamalat Indonesia 

Gambar 2 Jumlah SOPP pos Indonesia 2004-2013 

Dengan diaplikasikannya Branchless Banking oleh Bank Muamalat, maka 

akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2000) 

kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan perusahaan. Beberapa unsur 

penilaian kinerja keuangan perbankan antara lain, pertama dari aspek likuiditas 

yang diwakili oleh rasio FDR (Financing to Deposit Ratio), menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan 

dengan mengandalkan pembiayaan atau kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Kedua, aspek solvabilitas yaitu diwakili oleh rasio CAR (Capital 

Asset Ratio) untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat 

berharga. Ketiga, aspek profitabilitas yaitu kemampuan bank dalam menciptakan 

laba yang diwakili oleh rasio ROA (Return on Asset). Keempat aspek efisiensi 

yaitu diwakili oleh rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional) yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Bank dengan modal, pendanaan, kredit, atau total aset yang lebih besar tidak 

selalu mengindikasikan bahwa bank memiliki kinerja yang baik. Kinerja 

keuangan bank positif dan kuat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan 

manajemen aset (Tarawneh 2006) sehingga efisensi menjadi hal penting untuk 

mengetahui kinerja bank. Di samping itu profitabilitas menjadi tujuan utama bank 

komersial. Profitabilitas mengukur kemampuan bank untuk menggunakan segala 

sumber daya yang ada secara efisien untuk menghasilkan pendapatan bank 

(Khrawish 2011). Bank yang memiliki ROA yang lebih besar maka bank tersebut 

lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (Wen 2010 dalam 

Aduda et al. 2013). 
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Perumusan Masalah 

 

 Branchless Banking sudah banyak dilakukan oleh beberapa Negara seperti 

Kenya, Filipina, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Metode ini sangat berperan 

dalam memudahkan akses layanan jasa keuangan perbankan kepada masyrakat di 

daerah terpencil. Kendala yang dihadapi oleh masyarakat karena tidak adanya 

bank terdekat dari tempat tinggal mereka atau jarak yang ditempuh sangat jauh 

menuju kantor cabang terdekat, begitu juga dengan perbankan yang terkendala 

oleh terbatasnya wilayah dan biaya yang relatif tinggi untuk mendirikan kantor 

dapat diatasi oleh Branchless Banking. Perbankan yang melakukan Branchless 

Banking dapat menekan biaya operasional karena tidak mendirikan kantor cabang, 

di samping itu tidak adanya biaya untuk karyawan dan administrasi.  

Negara Kenya yang mengadopsi sistem Branchless Banking, dari 

penelitian yang dilakukan oleh Aduda, Kiragu, dan Ndwiga (2013) bahwa 

Branchless Banking memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan Wawira (2013) menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif antara agen bank dan kinerja keuangan. Bank yang berdasar 

kepada teknologi akan mengurangi biaya mendirikan infrasruktur untuk kantor 

cabang, sehingga terbukti efisien setelah adanya Branchless Banking (Anand 

2013). Branchless banking dapat membantu institusi keuangan untuk 

meningkatkan nasabah dan mengurangi total biaya pelayanan serta biaya 

mendirikan kantor cabang (Al-Astal 2008). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kamau (2013) bahwa Branchless Banking melalui agen bank 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. 

Di Indonesia peraturan mengenai Branchless Banking baru ada pada bulan 

Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang Layanan Keuangan 

Digital dan bulan Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

Sebelum adanya peraturan tersebut, Bank Muamalat pada tahun 2004 menerapkan 

konsep Branchless Banking yang bekerja sama  dengan PT Pos Indonesia sebagai 

agen bank. Ketika tahun 2009 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai 

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan 

kepada seluruh bank untuk menerapkan Customer Due Diligence. Prinsip tersebut 

ternyata memberikan hambatan bagi Bank Muamalat untuk melakukan 

Branchless banking karena harus adanya identifikasi dan verifikasi kepada calon 

nasabah yang sesuai dengan ketentuan profil pengguna jasa bank.  

Peran pemerintah sebagai regulator dalam menetapkan aturan bagi 

perbankan mengenai Branchless banking memberikan pengaruh positif maupun 

negatif bagi perbankan itu sendiri. Dalam penelitian Khattab et al. (2012) bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya dalam menjalankan 

Branchless Banking. Faktor-faktor tersebut salah satunya yaitu regulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang dianggap paling penting untuk 

mengembangkan Branchless Banking adalah peraturan yang akomodatif untuk 

melakukan Branchless Banking. Selain itu menurut Mwando (2013) dan Wawira 

(2013) regulasi dari central bank berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

bank. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Bagaimana dampak Branchless Banking terhadap kinerja keuangan Bank 

Muamalat Indonesia? 

2. Bagaimana dampak Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT 

terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia? 

3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui 

Branchless Banking di Bank Muamalat Indonesia? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dampak Branchless Banking terhadap kinerja keuangan 

Bank Muamalat Indonesia? 

2. Menganalisis dampak Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT 

terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia? 

3. Merumuskan alternatif strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan 

melalui Branchless Banking di Bank Muamalat Indonesia 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

berbagai pihak terkait khususnya bagi: 

1. Peneliti, penelitian ini diharapkan sebagai sarana menambah pemahaman 

mengenai Branchless Banking dan kinerja keuangan perusahaan 

2. Manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mempertahankan 

sekaligus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

3. Akademisi, dapat menjadi referensi untuk penelitian terkait dalam rangka 

kemajuan dan pengembangan ilmiah di masa mendatang. 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Kinerja keuangan di Bank Muamalat Indonesia yang diteliti diantaranya 

rasio likuiditas yang diwakili oleh variabel rasio FDR (Financing on 

Deposit Ratio), rasio solvabilitas yang diwakili oleh variabel rasio CAR 

(Capital Asset Ratio), rasio profitabilitas yang diwakili oleh variabel rasio 

ROA (Return on Asset),  dan rasio efisiensi yang diwakili oleh BOPO 

(Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).  

2. Branchless Banking yang dibangun Bank Muamalat untuk bekerja sama 

dengan agen PT Pos Indonesia dimulai pada bulan April tahun 2004.  

3. Peraturan Bank Indonesia mengenai APU dan PPT dimulai pada bulan Juli 

tahun 2009. 

4. Data laporan keuangan dalam penelitian ini dari bulan Maret 2001 sampai 

bulan Desember 2013 (per triwulan). 




