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          Sejalan perkembangan teknologi informasi dan kondisi lingkungan yang 

kompetitif di dunia perbankan nasional, maka pada awal tahun 1990 beberapa 

bank di Indonesia memperkenalkan fasilitas pelayanan Anjungan Teller Mandiri 

(ATM) untuk mempermudah pelayanan nasabah di luar petugas bank. Fasilitas 

ATM ini oleh perbankan saat itu diadakan untuk wilayah terbatas, karena untuk 

pengadaannya membutuhkan dana investasi yang besar.  BCA yang memulai 

untuk menyediakan fasilitas ATM ini secara besar-besaran di semua wilayah 

kerjanya. Langkah BCA ini diikuti oleh bank-bank lain yang memiliki modal 

kuat antara lain BNI, Bank Niaga, Bank Duta, dan Bank Mandiri. 

          BRI baru tahun 1999 meluncurkan produk tabungan yang diberi nama 

Britama yang dilengkapi dengan fasilitas ATM. Walaupun sedikit terlambat, 

fasilitas ATM BRI sudah sejajar dengan ATM bank lain dalam penyediaan 

fasilitas jenis fungsinya.  Fasilitas ATM saat ini tidak lagi hanya berfungsi 

untuk pengambilan tunai dan info saldo, tetapi berkembang kearah fee based 

income berupa pelayanan transfer, pembayaran telkom, PLN, ponsel, kartu 

kredit dan lain-lain. Selain itu dikembangkan pula sistem aliansi ATM seperti 

Cirrus, ATM Bersama, Alto, ATM BCA. Dengan strategi aliansi ATM ini, 

maka mempermudah nasabah suatu bank bertransaksi di mesin ATM bank lain. 

          Kondisi saat ini konsumen dan pasar berubah dengan cepat dan 

persaingan menjadi semakin tajam. Pemasaran secara massal sulit untuk 

dipertahankan, perlahan konsumen memiliki preferensi sehingga bank praktis 

tidak bisa menguasai seluruh pasar/konsumen dan harus memilih segmen yang 

ingin dikuasainya. Untuk itu bank harus merancang dan menerapkan strategi 

pemasarannya dengan tepat. Merancang strategi pemasaran berarti 

melaksanakan tiga langkah prosedur secara sistimatis yaitu strategi segmentasi 

pasar, penentuan pasar sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Untuk itu 

langkah pertama yang harus dilakukan adalah segmentasi pasar ATM secara 

cermat. Hal ini menjadi penting karena di BRI belum ada kajian segmentasi 

untuk ATM BRI.   

          Menurut Kasali (2001), segmentasi bermanfaat meningkatkan posisi 

persaingan perusahaan dan memberikan kebutuhan pelayanan yang lebih baik 

kepada konsumen, meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar serta 

meningkatkan reputasi perusahaan. Dalam hal segmentasi produk perbankan, 

Sumarni (1997) mengemukakan bahwa dasar-dasar segmentasi pasar bank 

meliputi geografis, demografis, pendapatan, psikologis dan perilaku. Berkaitan 

dengan ATM, segmentasi geografis atas lokasi ATM dan pola penggunaannya 

memegang peranan penting untuk pemasaran ATM dan produk tabungan. 

          Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian dan analisis 

segmen pasar ATM BRI di 13 kantor wilayah kerja yang ada. Tujuan yang ingin 

dicapai dari kajian ini : pertama, segmentasi penggunaan ATM BRI berdasarkan 



pendekatan lokasi/wilayah unit kerja ATM BRI. Kedua menganalisis pola 

penggunaan fasilitas ATM BRI .  

          Penelitian ini bersifat deskritif atas aktivitas ATM BRI dari bulan Juli 

2003 sampai dengan Juni 2004. Data yang dipergunakan adalah data sekunder 

dari data base ATM Monitoring BRI terhadap transaki yang sukses/berhasil atas 

seluruh mesin ATM BRI yang operasional sebanyak  582 buah. 

         Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengambil data 

transaksi dari data base ATM Monitoring BRI selama satu tahun terakhir. Data 

transaksi tersebut dikompilasi menjadi data per bulan masing-masing lokasi 

ATM. Selanjutnya data per lokasi tersebut dipilah-pilah dalam bentuk tabulasi 

lokasi berdasarkan kantor wilayah kerja BRI, terletak di kota atau kabupaten, 

dan memilah ATM berlokasi di kantor atau di pusat perbelanjaan/mall. Selain 

itu juga dipilah berdasarkan jenis transaksi ATM yang meliputi : penarikan 

tunai, info saldo pembayaran PLN Telkom, Telkomsel, Satelindo, transfer, dan 

lain-lain.  

          Sementara itu analisis data menggunakan Analisis Gerombol (Analisis 

Kluster) dan Analisis Korespondensi. Analisis Kluster adalah upaya pemilahan 

suatu pasar ATM BRI di Indonesia menjadi beberapa segmen, dimana obyek 

dalam satu kluster memiliki ciri-ciri yang relatif sama/homogen dibandingkan 

individu pada kluster yang lain.  Analisis Korespondensi merupakan analisis 

untuk melihat secara visual ada tidakya ketergantungan antara jenis transaksi 

ATM dengan lokasi ATM, juga sekalgus melihat kedekatan/keterkaitan profil 

jenis transaksi ATM dengan profil lokasi ATM berdasar wilayah kerja. Hasil 

analisis ditampilkan dalam bentuk gambar dua dimensi. 

          Dari hasil penelitian ini dengan pemilahan segmentasi secara lokasi 

geografis ATM BRI dibagi menjadi tiga, yaitu : Pertama, identifikasi transaksi 

per Kantor Wilayah, kedua identifikasi transaksi ATM yang berlokasi di Kota 

atau Kabupaten, ketiga identifikasi transaksi ATM yang berlokasi di Kantor 

BRI atau di pusat perbelanjaan.  

          Jumlah transaksi ATM BRI di seluruh kantor wilayah kerja BRI 

menunjukkan bahwa frekuensi rata-rata per bulan yang paling tinggi adalah 

Kanwil Jakarta (229.771 transaksi), diikuti Kanwil Jogjakarta (183.200 

transaksi), dan Kanwil Surabaya (179.547 transaksi). Hal ini dapat dimaklumi 

karena jumlah mesin ATM yang operasional di Kanwil Jakarta lebih banyak 

dibanding wilayah lainnya. Namun bila diteliti lebih dalam atas jumlah 

transaksi rata-rata per mesin ATM atas seluruh kantor wilayah BRI maka 

transaksi tertinggi dicapai oleh mesin ATM BRI di Kanwil Jogjakarta (3.879 

transaksi/ATM/bulan) dan di Kanwil Aceh (3.549 transaksi/ATM/bulan). Hal 

ini menunjukkan pemasaran ATM BRI di Kanwil tersebut lebih berhasil 

dibanding kanwil yang lain.  

           Bila diidentifikasi dari total jumlah transaksi rata-rata bulan ATM BRI 

maka dalam satu tahun terakhir (periode Juli 2003 sampai dengan Juni 2004) 

telah meningkat 56 % transaksi yaitu dari 1,1 juta menjadi 1,7 juta 

transaksi/bulan. Namun bila diidentifikasi jumlah transaksi/ATM maka dalam 

satu tahun terdapat kenaikkan jumlah transaksi sebesar 46 % yaitu dari 1.909 

transaksi menjadi 2.799 transaksi/ATM/bulan. Hal ini belum menunjukkan 



adanya peningkatan yang fantastis. Untuk itu pemasaran ATM BRI perlu 

ditingkatkan. 

          Lokasi ATM BRI bila diidentifikasi  antara yang berlokasi di Kota dan 

Kabupaten, maka menunjukkan transaksi ATM sebesar 61 %  dilakukan pada 

ATM BRI yang berlokasi di Kota, sedangkan yang berlokasi di Kabupaten 

sebesar 39 %. Hal ini menunjukkan nasabah wilayah kotamadya lebih mengenal 

pengunaan mesin ATM.  Bila ditinjau dari peningkatan jumlah transaksi per 

bulan ATM BRI dalam satu tahun terakhir,  transaksi ATM yang berlokasi di 

Kota meningkat 57 % sedang yang berlokasi di kabupaten meningkat sebesar 52 

%. Dari peningkatan jumlah transaksi ATM antara Kabupaten dengan Kota 

selisihnya tidak menyolok tersebut memberi pengertian bahwa kecenderungan 

penggunaan ATM saat ini oleh nasabah baik di Kota maupun di Kabupaten 

relatif sama. 

          Selanjutnya bila diidentifikasi atas lokasi ATM BRI yang ditempatkan di  

Kantor BRI dibandingkan ATM yang ditempatkan/berlokasi di pusat 

perbelanjaan/Mall, maka data total transaksi ATM BRI yang berlokasi di 

Kantor sebanyak 84 % sedang 16 % transaksi dilakukan nasabah di ATM yag 

berlokasi di pusat perbelanjaan. Hal ini dimaklumi karena rata-rata jumlah 

mesin ATM BRI yang beroperasi sebanyak 676 buah (Juni 2004) tersebut 83 % 

berlokasi di Kantor BRI sedangkan 17 % berlokasi di areal pusat perbelanjaan. 

          Bila dianalisis jumlah transaksi per ATM di kedua tempat yakni 

perkantoran dan mall tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana 51 

% di perkantoran dan 49 % di mall. Dalam hal ini penentuan pilihan lokasi 

ATM antara  ditempatkan di Kantor atau di areal mall tidak terdapat berbedaan. 

Namun dilihat dari sisi efisiensi biaya, lokasi kantor lebih efisien karena tidak 

dipungut biaya sewa lokasi. 

          Dengan pendekatan segmentasi wilayah berdasar analisis kluster 

berhierarki menghasilkan gambar dendogram dan penetapan empat kluster yang 

terbentuk maka menghasilkan : 

Kluster 1 : Kanwil Aceh 

Kluster 2 : Kanwil Medan, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya 

Kluster 3 : Kanwil Padang, Palembang, Banjarmasin, Manado, Makasar,  

                    Jakarta dan Semarang 

Kluster 4 : Kanwil Denpasar 

          Dengan menggunakan analisis korespondensi dari empat kluster wilayah, 

ditunjukkan bahwa antar kluster wilayah 1 sampai kluster 4 terdapat jarak yang 

saling berdekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kebebasan antar 

kluster wilayah terhadap jenis transaksi ATM dan tidak ada perbedaan kluster 

wilayah untuk dominasi transaksi penarikan dan info saldo. Jenis transaksi 

telkomsel, satelindo dan transfer posisinya lebih dekat dengan profil wilayah hal 

ini memberi arti memiliki potensi untuk dikembangkan atau dipasarkan lebih 

besar dibandingkan jenis transaksi pembayaran PLN, telkom dan lainnya. 

          Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : frekuensi 

transaksi ATM BRI yang dilakukan nasabah masih belum optimal, dengan 

ditunjukkan rata-rata jumlah transaksi kurang dari 100 transaksi/hari/mesin 

ATM.  Jumlah rata-rata transaksi diatas 100 transaksi/hari/mesin diraih oleh 

kantor wilayah BRI Aceh dan Jogjakarta. Ditinjau dari lokasi ATM antara di 



Kota dengan di Kabupaten, maka jumlah transaksi ATM di wilayah Kota lebih 

tinggi 1,5 kali dibandingkan yang berlokasi di Kabupaten. Apabila 

diperbandingkan lokasi ATM antara yang ditempatkan di Kantor BRI dengan 

yang berada di Mall/pusat perbelanjaan, jumlah transaksi ATM di kedua tempat 

tersebut tidak berbeda secara signifikan atau relatif sama banyak. Untuk itu 

lokasi Kantor atau Mall tidak membedakan pemakaian ATM.  

          Pendekatan segmentasi lokasi  berdasarkan analisis kluster berhierarki 

atas tingkat pemakaian ATM BRI yang dibagi dalam 4 kluster kantor wilayah, 

maka didapatkan hasil, yaitu : kluster 1 adalah Aceh, kluster 2 : Medan 

Bandung, Jogjakarta dan Surabaya. Kluster 3 adalah Padang, Palembang, 

Banjarmasin, Manado, Makasar, Jakarta dan Semarang. Kluster 4 adalah 

Denpasar.  Dengan analisis korespodensi terhadap 4 kluster wilayah dapat 

diketahui secara visual transaksi penarikan dan info saldo sangat dominan 

dimanfaatkan nasabah, sedangkan transaksi pembayaran dan transfer belum 

dimanfaatkan/dikenal oleh nasabah. 

          Pendekatan segmentasi  lokasi ATM BRI berdasarkan analisis kluster non 

hierarki (K-Mean) yang membagi dalam 3(tiga) segmen, yaitu : segmen 

pertama jumlah transaksi sedang terdiri 169 ATM, segmen kedua jumlah 

transaksi tinggi terdiri 22 ATM, dan segmen ketiga jumlah transaksi rendah 

terdiri 389 ATM. Segmen kedua (22 ATM) memiliki rata-rata jumlah transaksi 

lebih tinggi (8.607 Transaksi/ATM/bulan) dibandingkan segmen pertama 3.502 

transaksi dan segmen ketiga 1.408 transaksi. Ke-22 ATM segmen kedua 

tersebut berlokasi di kota (terbanyak di yogyakarta). 

          Segmentasi berdasarkan jenis transaksi yang dimanfaatkan, maka  

transaksi informasi saldo dan penarikan tunai merupakan jenis transaksi 

mayoritas paling banyak dipergunakan oleh nasabah. Hal ini mencerminkan 

fungsi ATM BRI masih sebagai pemenuhan kebutuhan kas nasabahnya. 

Sedangkan jenis transaksi pembayaran tagihan lainnya belum banyak 

dimanfaatkan oleh nasabah. 

          Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen BRI adalah : 

(1) Untuk memacu kuantitas pemakaian ATM BRI, perlu adanya rangsangan 

pemberian hadiah atau undian berhadiah kepada pemegang kartu ATM BRI 

yang aktif melakukan transaksi di ATM BRI. (2) Penambahan mesin ATM 

lebih fokus pada lokasi kantor BRI di Kota wilayah kerja Jakarta, Yogyakarta, 

Surabaya, Medan, dan Palembang. (3) meningkatkan kampanye kemudahan 

transaksi non tunai melalui ATM BRI untuk transfer maupun pembayaran 

Telkomsel, Satelindo, PLN dan Telkom. 
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