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I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang. 

       Dengan dikeluarkannya paket kebijakan Pemerintah Republik Indonesia 

tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO 1988) yang merupakan titik tolak liberalisasi 

sektor perbankan, maka kondisi persaingan bank semakin ketat. Selain kebijakan 

pemerintah tersebut, juga akibat dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan 

oleh bank dalam melakukan kegiatan usaha dan menambah atribut produknya 

sehingga menimbulkan banyak pilihan masyarakat dalam memilih bank.  

      Lingkungan yang kompetitif ini, mendorong bank untuk melakukan suatu 

pembaharuan yang menekankan pada efektivitas pemasaran produk ke konsumen 

ritel.  Pihak konsumen juga mengalami perubahan akan kebutuhan produk/jasa 

bank yang diikuti oleh adanya tuntutan peningkatan kualitas sistem pelayanan 

bank.  Untuk itu bank yang ingin berkembang, harus mampu menghasilkan 

produk, pelayanan yang lebih baik dibanding para pesaingnya. 

      Sejalan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi di dunia, maka 

fasilitas pelayanan Anjungan Teller Mandiri (ATM) diperkenalkan oleh dunia 

perbankan Indonesia pada awal tahun 1990 di Jakarta. ATM ini merupakan 

fasilitas dari produk perbankan khususnya produk tabungan, yang tujuannya untuk 

mempermudah nasabah bank bertransaksi di luar petugas teller bank. Berdasarkan 

fisiknya, ATM merupakan seperangkat mesin yang terdiri CPU, dispenser uang, 

dan komponen aplikasi untuk menjalankannya berhubungan dengan host 

komputer induk di bank.  Hubungan ATM dengan host dilakukan secara on line 

melalui jaringan komunikasi baik lewat jaringan satelit atau kabel. Sebagai sarana 

untuk transaksi di mesin ATM, nasabah menggunakan kartu ATM jenis magnetic 
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stripe. Oleh karena itu pada umumnya tersedianya fasilitas ATM otomatis tersedia 

juga fasilitas transaksi on line untuk pengambilan dan penyetoran tabungan.  

        Pada tahun 90-an tersebut pengadaan teknologi jaringan komunikasi maupun 

pengadaan mesin ATM sangat mahal investasinya, sehingga perbankan tertentu 

untuk pengadaan fasilitas ini terbatas hanya tersedia di Jakarta dan kota besar 

tertentu di Indonesia. Satu dua tahun berikutnya, BCA melakukan terobosan 

penyediaan fasilitas ATM dan on line dengan dana investasi secara besar-besaran 

dengan cara pengadaan transponder komunikasi satelit tersendiri dan pengadaan 

jumlah ATM yang cukup banyak, sehingga dapat menjangkau seluruh cabangnya. 

Langkah BCA ini diikuti oleh bank-bank swasta nasional dan Bank BNI untuk 

menyediakan fasilitas ATM yang sama dengan BCA.   

        Pada  tahun 1999 BRI meluncurkan produk Britama dengan fasilitas ATM 

magnetic stripe dan fasilitas on line seperti bank lainnya. Fasilitas ATM BRI 

tersebut saat ini tidak lagi standar minimal yaitu  penarikan tunai, info saldo dan 

ubah pin saja, tetapi juga tersedia fasilitas fee based income. Fasilitas ini meliputi 

fasilitas transfer antar rekening, fasilitas pembayaran telkom, PLN, Ponsel dan 

voucer isi ulang. Selain itu dikembangkan pula strategi aliansi ATMBRI dengan 

bergabung bersama jaringan ATM Bersama dan ATM Link, dimana pemegang 

kartu ATM BRI dapat bertransaksi tunai di mesin ATM bank lain demikian pula 

sebaliknya.                                                                      

        Dengan adanya jaringan ATM Bersama dari 32 bank sejumlah 2099 mesin 

ATM dan Jaringan ATM Link dari 4 bank sejumlah 4908 ATM ini  memudahkan 

nasabah BRI bertransaksi di mesin ATM bank lain. Demikian pula sebaliknya. 
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Dalam tabel berikut ini ditampilkan jumlah ATM dari beberapa bank peserta 

ATM Bersama dan ATM Himbara/Link. 

Tabel 1  : Jumlah Mesin ATM dari Beberapa Bank Peserta Jaringan ATM 

Bersama dan ATM Link. 

 

No Nama Bank Jml 

ATM 

No Nama Bank Jml 

ATM 

1 Bank DKI 32 8 Bank Jabar 41 

2 Bank NISP 128 9 Bank Niaga 233 

3 Bank Mega 102 10 Bank Jatim 53 

4 Bank Bumi Putera 51 11 Bank Permata 478 

5 Bank Danamon 783 12 Bank Mestika 33 

6 Bank Mandiri 2067 13 Bank BNI 2092 

777 Bank BRI 581 14 BTN 168 

 

        Ketika konsumen dan pasar berubah dengan cepat, maka persaingan menjadi 

semakin tajam. Pemasaran secara massal  sulit untuk dipertahankan, karena 

pilihan ditentukan oleh  kemampuan bank menghasilkannya, maka perlahan 

konsumen memiliki preferensi sehingga bank praktis tidak bisa menguasai seluruh 

lapisan masyarakat dan harus memilih segmen yang ingin dikuasainya. Dari 

kondisi yang demikian maka bank harus merancang dan menerapkan strategi 

pemasarannya dengan tepat. Merancang strategi pemasaran  berarti melaksanakan 

tiga langkah prosedur secara sistematis, yaitu strategi segmentasi pasar (market 

segmentation strategy), strategi penentuan sasaran (market targeting strategy), 

dan strategi penentuan posisi pasar (market positioning strategy). 

         Tujuan pokok strategi segmentasi, penentuan target dan pemosisian adalah 

memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga 

merek/produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif bersinambungan. Sebuah 

produk akan memiliki keunggulan kompetitif jika produk itu menawarkan atribut-

atribut determinan ( yang penting dan dinilai unik oleh konsumen). Untuk itu 
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langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan segmentasi pasar secara 

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

mengenai segmentasi pasar untuk ATM BRI yang komprehensif. Menurut Kasali, 

segmentasi pasar pada dasarnya merupakan konsep yang paling penting dalam 

manajemen pemasaran. Segmentasi bermanfaat meningkatkan posisi persaingan 

perusahaan dan memberikan kebutuhan pelayanan yang lebih baik kepada 

konsumen, meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar serta 

meningkatkan reputasi perusahaan 

        Berbagai macam pendekatan dapat digunakan untuk melakukan segmentasi. 

Kotler mengemukakan empat variabel utama yang dapat dijadikan dasar 

segmentasi, yaitu geografi, demografi, psikografi, dan perilaku.  Untuk melakukan 

segmentasi, pemasar harus menyesuaikan pendekatan segmentasi yang digunakan 

dengan produk yang dipasarkan. Dalam hal segmentasi produk-produk perbankan, 

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

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

dengan ATM maka segmentasi geografis lokasi ATM dan perilaku pola 

penggunaan ATM memegang peranan strategi pemasaran produk tabungan. 

 

1.2   Identifikasi Masalah. 

      Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah dikemukakan betapa pentingnya 

segmentasi pasar, dan inilah yang mendasari penelitian yang dilakukan terhadap 

ATM BRI. Dengan semakin berkembang persaingan bisnis perbankan dan 

keinginan nasabah terhadap karakteristik dan layanan ATM, maka BRI perlu 

menganalisis pasar dan karakteristik segmen pasar ATM BRI berdasarkan 
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kuantitas pemakaian. Segmentasi ini ditinjau dari karakteristik lokasi  dan  pola 

penggunaan ATM BRI. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusun suatu rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimana tingkat pemakaian (usage rates) ATM BRI berdasarkan 

pendekatan segmentasi wilayah kota dan kabupaten yang dilakukan  nasabah ?  

1.3.2. Bagaimana pola penggunaan (usage pattern) dalam transaksi ATM BRI  

yang digunakan oleh nasabah ? 

 

1.4   Tujuan Penelitian. 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini  adalah : 

1.4.1. Mengkaji segmentasi penggunaan ATM BRI berdasarkan pendekatan 

wilayah kota dan kabupaten di seluruh unit kerja BRI. 

1.4.2. Menganalisis pola penggunaan ATM BRI oleh nasabah terhadap jenis-

jenis transaksi yang tersedia. 

 

1.5   Ruang lingkup Penelitian 

      Penelitian dilakukan di Kantor Pusat BRI atas seluruh mesin ATM BRI di 

Indonesia berdasarkan data dari perangkat lunak ATM Monitoring BRI.  Dengan 

pertimbangan bahwa dengan sistem ATM yang sentralisasi, maka pemantauan 

seluruh ATMBRI di Indonesia dilaksanakan dari Kantor Pusat Pengendali. 
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Penelitian ini hanya menyoroti tingkat dan pola penggunaan mesin ATM BRI atas 

transaksi yang berhasil dilaksanakan, bukan kepada pemegang kartu BRI.  Hal ini 

dengan alasan transaksi di mesin ATM BRI merupakan salah satu fasilitas saja 

dari Kartu BRI. Fasilitas yang lain adalah transaksi debit, phone banking dan 

transaksi di ATM bank lain. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian. 

Bagi BRI, dapat memberikan gambaran mengenai segmen ATM BRI, sehingga 

BRI memiliki informasi untuk menetapkan tindak lanjut strategi pemasarannya. 

Bagi pihak-pihak di luar BRI, dapat memberikan informasi dan wacana bagi 

penelitian selanjutnya, serta dapat bermanfaat bagi pengembangan manajemen 

pemasaran bank khususnya ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




