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Fungsi Mikro Lembaga Keuangan

 Lembaga keuangan adalah produsen jasa 
keuangan yang memenuhi kebutuhan keuangan 
konsumen

 Setiap jenis lembaga keuangan memenuhi 
kebutuhan keuangan tertentu

 Bank memberikan layanan simpanan yang 
aman dan likuid, pembayaran jarak jauh, dan 
sumber dana bagi kebutuhan konsumsi maupun 
investasi



Fungsi Mikro Lembaga Keuangan

 Pegadaian menjadi solusi dana cepat dan 
mudah bagi orang yang tidak dapat mengakses 
perbankan (non bankable) karena tidak 
memenuhi syarat kredit, seperti 5C

 Asuransi mengurangi kerugian yang ditanggung 
orang dari suatu risiko

 Pasar modal meningkatkan likuiditas aset 
keuangan bagi pemilik modal dan menjadi 
sumber dana yang murah bagi perusahaan 
yang membutuhkan modal



Inovasi Keuangan

 Lembaga dan produk keuangan baru lahir dari 
kebutuhan keuangan masyarakat yang belum 
dipenuhi oleh lembaga dan produk keuangan 
yang telah ada

 Kebutuhan keuangan tidak dapat dipenuhi 
karena adanya kendala sehingga perlu dibuat 
lembaga baru, misal bank menjadi solusi atas 
kendala dana ketika seseorang sulit 
memperoleh cukup dana dari perorangan



Inovasi Keuangan

 Kadang  kebutuhan itu awalnya tidak disadari 
oleh konsumen sehingga produsen keuangan 
perlu mengajari konsumen akan kebutuhan 
tersebut, misal asuransi sering tidak dirasakan 
kebutuhannya karena probabilitas kejadian yang 
menimbulkan kerugian selalu kecil (< 0,5)

 Inovasi keuangan lainnya timbul dari kebutuhan 
untuk berkelit dari kendala regulasi, misal 
inovasi produk derivatif seringkali dirancang 
untuk menghindari regulasi dan pajak



Inovasi Keuangan Islam

 Inovasi lembaga keuangan syariah dilatari 
ketidaksesuaian produk dan lembaga keuangan 
yang ada dengan syariah Islam

 Karena fungsi lembaga keuangan tersebut 
dibutuhkan oleh masyarakat, sekedar 
pelarangan atasnya merugikan masyarakat

 Kebutuhan masyarakat yang dihadapkan pada 
kendala syariah ini diatasi dengan inovasi 
produk dan lembaga keuangan Islam



Pendekatan Inovasi Keuangan Islam

 Imitasi produk keuangan konvensional
Mutasi produk keuangan Islam
 Pemenuhan kebutuhan riil masyarakat



Kelemahan Imitasi

 Kemiripan dengan produk konvensional
Mengutamakan bentuk, bukan substansi
 Industri keuangan Islam hanya menjadi pengikut
 Tidak memiliki keunggulan di mata muslim 

maupun non muslim
 Kerumitan dan inefisiensi produk dibandingkan 

produk konvensional maupun produk Islam



Mutasi dan Pemenuhan Kebutuhan

 Berangkat dari produk keuangan Islam
Menjawab masalah keuangan umat
 Kebutuhan pembelian non tunai, terutama 

terhadap aset pokok bernilai tinggi seperti 
tanah dan rumah

 Kebutuhan alat pembayaran yang lebih praktis 
dan aman (uang plastik, uang elektronik)

 Kebutuhan penanggulangan risiko musibah 
yang menghabiskan aset



Fungsi Makro Lembaga Keuangan

 Lembaga keuangan menjadi perantara 
(intermediary) dana dari pihak yang kelebihan 
dana kepada pihak yang kekurangan dana

 Penyaluran dana tabungan memperkecil uang 
menganggur sehingga mengurangi kebutuhan 
pasokan uang baru

 Penyaluran dana tabungan mencegah semakin 
berkurangnya uang beredar yang menimbulkan 
deflasi 



Dampak Makro Lembaga Keuangan

 Selain menyalurkan uang kas, lembaga 
keuangan dalam sistem cadangan parsial 
mampu menciptakan alat pembayaran sendiri 
berbentuk uang giral, mencakup cek, kartu 
debit, dan kartu kredit

Dalam sistem cadangan parsial, jumlah alat 
pembayaran dan tabungan akan melebihi 
jumlah uang kas



M1



Uang dan Simpanan Bank



Simpanan Bank



Dampak Makro Lembaga Keuangan

 Simpanan bank yang lebih besar daripada jumlah 
uang dicetak mencerminkan kerawanan sistem 
cadangan parsial

 Bayangkan bagaimana jika semua penabung 
menarik simpanannya serentak

 Dengan data 2006, total permintaan uang kas 
senilai hampir Rp 1300 triliun, sementara uang kas 
yang tercetak hanya Rp 346 triliun.

 Bank sentral terpaksa akan memasok 
kekurangannya dengan mencetak uang baru 
hampir tiga kali dari stok uang saat itu



Dampak Makro Lembaga Keuangan

 Berlebihnya alat pembayaran di luar uang kas 
mengakibatkan inflasi

MV = PY
 gM + gV = gP + gY
 Jika V tetap (gV = 0), pertumbuhan uang yang 

melebihi pertumbuhan output akan 
menyebabkan inflasi

 gM = gP + gY
 gP = gM - gY



Pertumbuhan Output, Uang, dan 
Harga Konsumen



Dampak Makro Bank Islam

Dalam praktik, bank Islam juga menerapkan 
sistem cadangan parsial

Dalam sistem ini, sistem moneter tetap rawan 
krisis dan mendorong inflasi

 Ekonom Islam generasi awal lebih mendukung 
sistem cadangan penuh sebagai bagian dari 
sistem ekonomi Islam

 Akan tetapi, penerapannya terbentur pada 
regulasi sistem keuangan negara
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