
 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai luas mencapai 

1.904.569 km2  yang mencakup daerah darat dan laut terbentang dari Kota Sabang 

di sebelah barat sampai Kota Merauke di sebelah timur dan dari Kota Mianggas di 

sebelah utara sampai Kota Rote di sebelah selatan. Menurut data Badan Pusat 

Statistik, Penduduk Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 255.461.700 jiwa yang 

tersebar di 82.190 desa/ kelurahan. Sebaran jumlah penduduk tersebut tidak merata 

di setiap pulau. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat sebaran 

penduduknya sementara Pulau Irian merupakan pulau yang sebaran penduduknya 

paling jarang. Sebaran penduduk yang tidak merata di tiap pulau dapat disebabkan 

karena faktor geografis. Sebaran penduduk yang tidak merata mendatangkan 

berbagai permasalahan. Salah satu masalahnya adalah tidak meratanya penyaluran 

informasi dari individu ke individu lainnya pada daerah yang jarang penduduknya 

karena terhalang dengan jarak yang jauh satu sama lain. Sementara di pulau yang 

penduduknya padat, informasi akan cepat menyebar karena kedekatan antara 

masing-masing individu. 

Di bidang keuangan, penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi 

sangat penting. Produk keuangan beraneka macam jenisnya dan kadang-kadang 

memiliki spesifikasi yang rumit. Produk-produk tersebut walaupun beragam namun 

dimiliki oleh banyak pemain di industri yang sama. Misalnya produk tabungan 

antar bank satu dengan bank lainnya memiliki spesifikasi yang hampir sama, namun 

masing-masing produk tersebut tentu berlomba agar produk merekalah yang 

diterima oleh masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah mendorong pemerataan 

informasi keuangan dengan mengadakan berbagai program untuk mendorong agar 

masyarakat di daerah-daerah terpencil mendapatkan informasi keuangan yang sama 

dengan masyarakat perkotaan. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah 

salah satunya dengan melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan 

masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mandiri Institute (2014) 

ditemukan bahwa rasio orang dewasa seluruh Indonesia yang bertransaksi di bank 

hanya sebesar 20% dan 48% penduduk Indonesia belum memiliki akses layanan 

keuangan. 

Pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan 

masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan pada 2015 di 20 provinsi dengan jumlah responden 

sebanyak 8.000 orang, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi 

empat bagian, yakni: 

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat 

dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, 
manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 
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3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa 

keuangan, produk dan jasa keuangan. 

4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

Tingkat inklusi produk dan jasa keuangan pada masing-masing industri 

keuangan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Tingkat inklusi masing-masing produk keuangan 

Jasa dan produk Tingkat Inklusi (%) 

Perbankan 57,2 

Asuransi 11,8 

Pembiayaan 6,3 

Pegadaian 5,0 

Dana Pensiun 1,5 

Pasar Modal 0,1 

Sumber: Siaran Pers OJK, Desember 2014 

 

Pentingnya literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh 

golongan masyarakat, yaitu inklusi keuangan dengan gambaran bahwa informasi 

mengenai keuangan itu tidak hanya untuk segelintir kalangan melainkan untuk 

seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate 

menjadi well literate atau meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa 

keuangan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan inklusi keuangan, OJK dan 

Bank Indonesia sebagai lembaga regulator keuangan di Indonesia telah mengadopsi 

praktik branchless banking melalui program yaitu, Layanan Keuangan Tanpa 

Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan Layanan Keuangan 

Digital (LKD). Branchless banking diperkenalkan oleh State Bank of Pakistan pada 

tahun 2008 yang sebelumnya dikembangkan dari layanan mobile wallet  yang telah 

diluncurkan terlebih dahulu pada tahun 2005. Tujuan Laku Pandai adalah sebagai 

bentuk penetrasi layanan keuangan oleh bank dengan memanfaatan peran serta 

masyarakat sebagai agen-agen untuk memasarkan produk-produk dan jasa 

keuangan dasar. Sementara LKD BI mengutamakan kemudahan serta penggunaan 

teknologi digital untuk menggantikan penggunaan uang fisik sebagai media 

transaksi masyarakat digantikan dengan electronic money (e-money).  

Kedua program tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan 

alternatif layanan keuangan untuk masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan 

kantor bank. Jika Laku Pandai memanfaatkan model keagenan yang akan 

membantu nasabah dalam melakukan transaksi, LKD bersifat mengarahkan 

nasabah agar beralih ke transaksi menggunakan perangkat digital dan e-money  

sehingga transaksi akan berjalan lebih cepat. Di banyak negara kedua program 

tersebut dikenal dengan nama branchless banking. Indonesia sendiri baru memulai 

program ini semenjak 2013. Carmel dan Scott (2009) mendefinisikan branchless 

banking sebagai bentuk penyaluran atau pelayanan jasa keuangan kepada 

masyarakat di luar cabang bank yang tradisional dengan menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BRI) sebagai 

salah satu Bank milik pemerintah telah menerapkan praktik branchless banking 
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melalui layanan BRILink. BRI mengadopsi branchless banking karena nasabah 

BRI yang tersebar di daerah pelosok sampai pendalaman sering mengalami 

hambatan untuk melakukan transaksi perbankan sehari-hari karena minimnya akses 

ke sarana keuangan baik kantor jaringan kantor BRI maupun jaringan electronic 

channel seperti mesin ATM. Dibanding membuka kantor baru yang akan 

menghabiskan biaya operasional yang tinggi, membnagun  jaringan branchless 

banking jauh akan lebih menguntungkan. Selain itu, menurut Fielnanda (2016) 

persepsi masyarakat bawah terhadap layanan bank, mereka melihat bank sebagai 

sesuatu yang tidak untuk mereka (bank is not for me), namun sejatinya mereka 

justru dalam kesehatian bersentuhan secara tidak langsung dengan layanan 

keuangan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan layanan keuangan kepada 

seluruh nasabah yang tidak terjangkau dengan jaringan kantornya, BRI bekerja 

sama dengan nasabah-nasabahnya untuk menjadi Agen BRILink. Agen BRILink 

akan dipinjami mesin Electronic Data Capture (EDC) yang di dalamnya terdapat 

berbagai fitur layanan transaksi keuangan sebagai sarana pelayanan kepada nasabah 

BRI di sekitar agen. Keuntungan yang ditawarkan kepada agen adalah berupa 

komisi yang akan didapatkan oleh agen dari setiap transaksi yang sukses dilakukan. 

Bagi BRI, BRILink juga digunakan sebagai sarana promosi produk dan mengakuisi 

masyarakat yang belum memiliki fasilitas perbankan dan juga nasabah dari bank 

lain. 

Walaupun telah bekerja sama dengan kurang lebih 120.000 Agen di seluruh 

Indonesia pada pertengahan tahun 2017, hasil yang diharapkan dari bisnis BRILink 

tersebut belum maksimal. Perusahaan mengharapkan bisnis tersebut mampu 

memberikan kontribusi berupa peningkatan jumlah transaksi maupun pendapatan 

fee based income. Target yang ditetapkan oleh perusahaan kepada agen agar tercipta 

hal tersebut adalah melakukan transaksi finansial di mesin EDC minimal sebanyak 

200 per bulan. Angka tersebut adalah target minimal yang harus dipenuhi oleh agen 

agar biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya 

dapat tertutupi. Jika agen tidak memenuhi target minimal transaksi akan dikenakan 

pinalti berupa pemotongan komisi dari setiap kekurangan transaksi yang 

ditargetnya. Menurut riset internal yang dilakukan oleh BRI, hanya 15% Agen 

BRILink yang melakukan transaksi finansial di atas 200 per bulan, sementara 

sisanya masih melakukan transaksi di bawah 50 per bulan. Hal tersebut membuat 

investasi yang telah dikeluarkan di awal untuk membangun bisnis tersebut belum 

kembali dan juga perusahaan masih menanggung kerugian atas biaya operasional 

bulanan pada sisa agen yang masih rendah transaksinya. 

Berbagai faktor diduga menjadi penyebab rendahnya transaksi yang 

dilakukan oleh agen. Faktor-faktor tersebut antara lain lokasi agen yang masih 

kurang strategis untuk melayani nasabah, kemampuan finansial dalam 

menyediakan modal awal untuk melayani nasabah, jaringan komunikasi yang 

kurang handal dan karakter agen. Khususnya dalam faktor karakter agen, terdapat 

faktor pemahaman Agen BRILink terhadap fitur dan EDC masih rendah sehingga 

menyebabkan pemanfaatan teknologi oleh para agen yang disediakan oleh BRI 

melalui fitur-fitur transaksi keuangan di mesin EDC belum maksimal. Mayoritas 

agen yang bekerjasama dengan BRI adalah nasabah yang bekerja di sektor informal 

atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang rata-rata hanya 

pernah mengenyam pendidikan di tingkat SD dan SMP. Menurut Purnomo (2011) 

kecenderungan pelaku UMUM dalam menggunakan teknologi hanya berfokus pada 
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pemanfaatan sebagai syarat utama untuk kinerja, mereka tidak melihat cocok atau 

tidak dengan pekerjaan atau karakter bisnisnya. Tingkat pendidikan sangat 

mempengaruhi proses adopsi teknologi, semakin tinggi pendidikan yang pernah 

dilalui, maka proses adopsi teknologi juga akan semakin cepat. Oleh karena itu, 

sangat penting untuk mengetahui bagaimana adopsi teknologi branchless banking 

oleh Agen BRILink BRI yang dapat diketahui melalui perilaku penggunaan fitur 

BRILink di mesin EDC. Hasil dari kajian adopsi teknologi tersebut dapat 

dipergunakan untuk menentukan kebijakan mengenai rancangan teknologi berupa 

fitur-fitur yang ada di mesin EDC dan strategi pengembangan bisnis keagenan di 

BRI agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. 

 

 

Rumusan Masalah 

Media yang digunakan dalam praktik branchless banking di Indonesia terbagi 

atas mesin EDC dan Non EDC. Diantara bank yang telah memiliki layanan 

branchless banking¸ BRI memilih untuk menggunakan mesin EDC yang mana saat 

ini di antara bank yang menggunakan mesin EDC, jumlah EDC branchless banking 

BRI merupakan yang terbesar. Penggunaan EDC akan memerlukan biaya yang 

lebih besar dan penggunaan yang lebih sulit dibandingkan dengan media Non EDC. 

Adopsi teknologi oleh Agen BRILink sangat penting diketahui mengingat dalam 

melaksanakan tugasnya mereka dibantu oleh mesin EDC. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Apa faktor-faktor yang mendorong Agen BRILink untuk memanfaatkan fitur 

BRILink yang ada di dalam mesin EDC? 

2. Bagaimana kebutuhan teknologi branchless banking yang diharapkan oleh 

Agen BRILink? 

3. Apakah fitur-fitur yang ada di mesin EDC Agen BRILink dapat dengan 

mudah membantu pada agen untuk melaksanakan tugasnya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Menganalisa kemudahan pemahaman teknologi branchless banking BRI  

yang ada di mesin EDC oleh Agen BRILink. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mendorong para agen untuk menggunakan 

teknologi branchless banking di dalam mesin EDC. 

3. Memberikan masukkan kepada PT. Bank Rakyat Indoneisa (Persero) Tbk, 

mengenai penerimaan fitur BRILink yang sudah dikembangkan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfat penelitian ini adalah 

1. Sumber informasi terkait kemanfaatan teknologi branchless banking di dalam 

mesin EDC BRILink. 

2. Bahan evaluasi penerapan perancangan dan implementasi fitur branchless 

banking BRI agar dapat dioptimalkan. 
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3. Pertimbangan dalam penyusunan strategi perusahaan bagi PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk di tengah persaingan industri yang semakin ketat, 

khususnya untuk bisnis keagenan. 

4. Referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti teori 

UTAUT 2. 

5. Sarana pengembangan wawasan penulis mengenai penrapan teori UTAUT 2. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada Agen BRILink dibawah binaan Kanwil BRI 

Semarang yang tersebar di provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota 

Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora.  

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Penerimaan Adopsi Teknologi 

Mardikano (1982), dalam Mizar et al. (2008) mendefinisikan adopsi sebagai 

penerimaan atau penggunaan suatu ide, alat – alat (mesin) atau teknologi baru oleh 

adopter yang disampaikan oleh pembawa teknologi. Teknologi dapat dilihat 

sebagai sebuah inovasi yang proses difusinya melibatkan sisi penawaran dan sisi 

permintaan. Difusi adalah proses mengkomunikasikan sebuah inovasi teknologi 

melalui saluran komunikasi tertentu kepada anggota suatu sistem sosial; sedangkan 

inovasi adalah ide, praktik atau objek yang dianggap baru (Al-Qeisi 2009). Difusi 

terjadi pada tingkat yang lebih luas, seperti pada masyarakat. Sedangkan adopsi 

terjadi pada unit yang lebih kecil, seperti perusahaan dan individu (Wahid dan 

Iswari 2007).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Roger (2003) 

Gambar 1 Kategorisasi tingkat adopsi inovasi teknologi 

 

Selain persepsi mengenai aspek teknis teknologi, niat adopsi teknologi baru 

juga ditentukan oleh karakteristik individu pengadopsi (Huy dan Filiatrault 2006): 

Mizar et al. 2008). Roger (2003) menyatakan berdasarkan karakteristik individu 

seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku dalam berinteraksi dan berkomunikasi 
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