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Bisnis consumer banking merupakan suatu layanan perbankan yang 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan nasabah 
perorangan. Bisnis ini berpotensi untuk menghasilkan pendapatan bagi 
bank, berupa pendapatan bunga dan fee based income. Penghimpunan 
dana consumer banking juga mampu menekan biaya bunga dibandingkan 
nasabah-nasabah korporasi. Meskipun saat ini kontribusinya dalam 
struktur pendapatan bank masih relatif kecil, namun di masa mendatang 
akan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung 
inovasi dan berorientasi kepada kebutuhan nasabah. 

Rasio pengguna kartu ATM "BMRI" yang aktif dibandingkan dengan 
jumlah rekening aktif posisi 31 Desember 2002 untuk wilayah DKI Jakarta 
baru mencapai 49,43 persen sedangkan untuk cabang " X  mencapai 
56,83 persen. Rasio ini masih cukup rendah sehingga perlu dilakukan 
identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada posisi 31 
Desember 2003 rasio pemegang kartu ATM aktif dibandingkan jumlah 
rekening tabungan Bank "BMRI" Cabang " X  mengalami penurunan 
menjadi 46,82 persen yang disebabkan meningfatnya jumlah kartu yang 
terblokir. Sedangkan posisi 31 Desember 2004, rasio pengguna kartu 
ATM meningkat sehingga mencapai 55,68 persen. 

Layanan ATM merupakan layanan perbankan 24 jam yang 
memberikan keleluasaan akses bagi nasabah. Peningkatan jumlah 
pengguna kartu ATM "BMRI" akan berpengaruh terhadap komposisi dana 
dan peningkatan pelayanan Bank "BMRI" antara lain : 1) Meningkatkan 
dana retail, 2) Mengurangi antrian dan meningkatkan kualitas layanan, 3) 
Menurunkan biaya dana (cost of fund),4) Mengoptimalkan infrastruktur 
informasi teknologi yang sudah dimiliki oleh bank sehingga sebagian 
transaksi yang biasa dilakukan di kantor cabang dapat dialihkan melalui 
elektronic channel, 5) Merupakan sumber fee based income, 6) 
Merupakan sarana untuk menyampaikan informasi produk dan layanan 
perbankan secara massal. 

Persaingan layanan ATM antar bank umum yang terjadi saat ini 
mendorong perbankan lebih jeli memahami kebutuhan nasabah akan 
layanan ATM. Beberapa permasalahan tentang layanan ATM "BMRI" 
yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :I) Bagaimana preferensi 
nasabah Bank "BMRI" Cabang " X  terhadap layanan ATM Bank "BMRI" ?, 
2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan nasabah untuk 
memilih suatu layanan ATM ?, 3) Atribut apa yang perlu diperbaiki agar 
layanan ATM Bank "BMRI" sesuai dengan keinginan nasabah ?, 4) 
Bagaimana upaya untuk meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM pada 



Bank "BMRI" Cabang " X  ?, 5) Aspek manajerial apa yang dapat 
diterapkan ?. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengevaluasi preferensi nasabah 
Bank "BMRI" Cabang " X  terhadap layanan ATM, 2) Mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih layanan 
ATM dan atribut lavanan ATM Bank "BMRI" vana uerlu ditinakatkan. 3) 
Mengidentifikasi atrfbut layanan ATM Bank " B M R I " ~ ~ ~ ~  sudakmemenuh'i 
keinainan nasabah dan uerlu diuertahankan, 4) Menvusun rekomendasi 
petrisaran layanan A T M ' B ~ ~ ~  "BMRI". 

Metode penelitian berupa suwei dengan pengambilan responden 
secara kebetulan (convenience sampling). Data yang digunakan berupa 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
dengan : 1) Obse~as i  langsung objek penelitian, 2) Wawancara dengan 
pejabat dan pegawai bank, 3) Kuesioner responden dan 4) Berbagai 
laporan dan hasil penelitian yang relevan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah nasabah Bank "BMRI" Cabang "X". Unit sampel adalah nasabah 
Tabungan Bank "BMRI" Cabang " X .  Kerangka sampel berupa daftar 
nasabah pemegang rekening Tabungan Bank "BMRI" Cabang "X.  Jumlah 
responden sebanyak 170 nasabah, terdiri dari 50 orang penabung yang 
belum mempunyai kartu ATM "BMRI" dan 120 orang penabung yang 
sudah memiliki kartu ATM "BMRI". 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif, cochran, importance dan perfomance matrix, faktor dan cluster. 
Dari hasil analisis deakriptif diperoleh evaluasi dan preferensi responden 
tentang layanan ~l%l, responden menyatakan bahwa : 1) Layanan ATM 
penting untuk memenuhi kebutuhan transaksi, 2) Pecahan uang yang 
diinginkan responden adalah Rp 50.000,00, 3) Sebanyak 85,83 persen 
responden menggunakan lebih dari 1 layanan ATM perbankan, 4) Belum 
100 persen penabung Bank "BMRI" Cabang " X  mempunyai dan 
memanfaatkan layanan ATM "BMRI", 5) Responden yang belum 
mempunyai kartu ATM "BMRI" lebih banyak disebabkan karena sudah 
mempunyai ATM bank lain dan bukan karena faktor internal layanan ATM 
"BMRI". 

Pengalaman idan pengamatan responden terhadap layanan ATM 
"BMRI" merupakan sumber preferensi responden. Berdasarkan 
wawancara dan kuesioner kepada responden, teridentifikasi preferensi 
responden terhadap layanan ATM "BMRI" yaitu : 1) Merupakan layanan 
ATM yang paling digunakan oleh responden, 2) Responden juga 
menggunakan layanan ATM bank lain dan ATM BCA merupakan layanan 
ATM bank lain yang paling banyak digunakan responden, 3) Mampu 
memenuhi kebutuhan transaksi perbankan dengan mudah dan aman. 4) 
Tingkat awareness responden terhadap produk tabungan dan layanan 
ATM "BMRI" tinggi, 5) Sebanyak 55 persen responden telah 
memanfaatkan minimal 4 layanan transaksi ATM, 6) Faktor up time, biaya, 
lokasi ATM dan akses layanan ATM "BMRI" dinilai lebih baik dibanding 
ATM bank lain, 7) Responden menilai bahwa kualitas layanan penunjang, 
fitur layanan dan kartu ATM "BMRI" masih kalah dibandingkan ATM bank 



lain, 8) Fungsi kartu debet, akses jaringan Link dan Visa belum banyak 
dimanfaatkan oleh responden sehingga tergolong under valued assets. 

Berdasarkan hasil analisis cochran teridentifikasi delapan belas 
atribut layanan ATM yang dianggap penting oleh responden, yaitu : 1) 
Kartu tidak mudah rusak, 2) Memenuhi kebutuhan transaksi, 3) Fitur 
transaksi mudah dimengerti, 4) Selalu on line, 5) Uang selalu tersedia, 6) 
Ada bukti transaksi, 7) Akurat & mengakses rekening, 8) Kondisi fisik 
uang baik, 9) Bebas biaya adminisrasi bulanan, 10) Lokasi mudah 
ditemukan, 11) Ada petunjuk keberadaan ATM, 12) Jaringan link, 13) 
Berfungsi sebagai kartu debet, 14) Jaringan VISA, 15) Layanan call 
center, 16) Kemudahan ganti kartu, 17) Kenyamanan ruang ATM dan 18) 
Penanganan keluhan. 

Analisis importance dan performance matrix memberikan gambaran 
posisi kuadran masing-masing atribut layanan ATM. Berdasarkan matriks 
tersebut teridentifikasi : 1 )  Problem areas, yang mancakup layanan call 
center, penanganan keluhan dan kemudahan ganti kartu. Problem areas 
merupakan kondisi atribut yang oleh responden dianggap penting tetapi 
performanya belum sesuai yang diharapkan; 2 )  Company strengths, 
mencakup atribut yang dianggap penting responden dan performance 
atribut tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan responden. Atribut 
fitur layanan mesin ATM yang mudah dimengerti, bebas biaya administrasi 
bulanan, struk transaksi selalu ada, uang selalu tersedia, transaksi akurat 
& langsung mengakses rekening, mesin ATM selalu on line dan lokasi 
mesin ATM yang mudah ditemuhan merupakan keunggulan layanan ATM 
Bank "BMRI". Atribut yang termasuk dalam kuadran ini perlu 
dipertahankan, karena atribut tersebut menjadikan keunggulan di mata 
pelanggan; 3) Unimportant weaknesses, merupakan atribut yang 
dianggap kurang penting oleh responden dan kenyataannya performanya 
tidak terlalu istimewa. Atribut layanan ATM yang memenuhi kebutuhan 
dan kartu tidak mudah rusak termasuk dalam kuadran ini, 4)  Under 
valued assets, meliputi atribut yang dianggap kurang penting oleh 
responden tetapi kinerja yang dirasakan terlalu berlebihan. Atribut 
petunjuk keberadaan ATM, kartu ATM sekaligus kartu debet, jaringan link, 
jaringan VISA, kenyamanan ruang ATM dan kondisi fisik uang baik 
termasuk dalam kategori ini. Atribut dalam kelompok ini perlu dikurangi 
agar lebih efisien atau menambah fungsi atribut tersebut sehingga 
pelanggan memerlukan dan menganggap atribut tersebut penting. 

Hasil analisis faktor terhadap atribut-atribut layanan ATM "BMRI" 
diperoleh lima faktor yang dipertimbangkan responden, yaitu : 1) Faktor up 
time & prosedur transaksi, 2) Faktor fitur & jaringan transaksi, 3) Faktor 
kelengkapan & keleluasaan akses, 4) Faktor akurasi & biaya transaksi, 
5) Faktor kemudahan & kenyamanan akses. 

Analisis cluster dilakukan terhadap responden yang mempunyai kartu 
ATM "BMRI". Hasil analisis cluster menunjukkan adanya pusat 
pengelompokan responden meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan 
tiap bulan, pengeluaran tiap bulan, rata-rata penggunaan ATM dan pola 
pembayaran yang paling sering dilakukan oleh responden. Berdasarkan 
analisis cluster maka dapat teridentifikasi tiga cluster yang terbentuk, yang 



masing-masing cluster beranggotakan 49 responden (cluster I ) ,  33 
responden (cluster 2) dan 38 responden (clusfer3).Masing-masing cluster 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Cluster I ,  rata-rata berpendidikan tinggi yaitu sarjana, pekerjaan 

sebagai pegawai negeri sipil, pendapatan berkisar antara Rp 2 juta - 
Rp 3 juta dan pengeluaran konsumsi sebesar Rp 1 juta - Rp 2 juta 
setiap bulan, menggunakan ATM rata-rata 5-10 kali setiap bulan dan 
lebih menyukai pola pembayaran menggunakan kartu kredit dalam 
melakukan transaksi. 

b. Cluster 2, mempunyai pendidikan rata-rata D3 dan bekerja sebagai 
pegawai swasta, pendapatan dibawah Rp 2 juta dengan pengeluaran 
konsumsi sebesar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta setiap bulannya, 
menggunakan ATM rata-rata 5-10 kali dalam sebulan dan lebih 
menyukai pola pernbayaran tunai dalarn melakukan transaksi. 

c. Cluster 3, berpendidikan rata-rata sarjana, pekerjaan sebagai pegawai 
BUMN, pendapatan Rp 5 juta - Rp 10 juta, pengeluaran konsumsi per 
bulan sebesar Rp 4 juta - Rp 5 juta, menggunakan ATM lebih dari 10 
kali setiap bulannya, dan pola pembayaran yang paling sering 
dilakukan menggunakan kartu kredit. 

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, semua cluster 
mempunyai tingkat pendidikan yang baik (minimal D3), sehingga 
sosialisasi (delivery) tentang produk dan layanan ATM "BMRI" mudah 
dilakukan. Sejalan dengan fungsi kartu ATM "BMRI" sekaligus sebagai 
kaflu debet maka cluster 3, merupakan kelompok yang berpotensi 
menggunakan kartu ATM "BMRI" sebagai kartu debet. Meskipun pola 
pembayaran yang paling sering dilakukan dengan menggunakan kartu 
kredit, kartu debet merupakan pelengkap sarana pembayaran. Dengan 
penghasilan yang cukup besar (Rp 5-10 juta) memungkinkan kelompok ini 
menggunakan sarana pembayaran kartu debet "VISA" BMRI karena 
tersedia dana yang cukup dalam rekening tabungannya. 

Cluster I dan cluster 2, merupakan kelompok yang dapat 
digunakan sebagai fokus untuk mengoptimalkan penggunaan fungsi ATM, 
mengingat fitur yang digunakan baru mencapai 6 transaksi dari 28 jenis 
fitur transaksi yang disediakan oleh ATM "BMRI". Selain untuk 
meningkatkan jumlah transaksi ATM dan transaksi di merchant, cluster I 
dan cluster 3 dapat dijadikan target untuk memasarkan produk kartu 
kredit. 

Alternatif rekomendasi pemasaran untuk meningkatkan pengguna 
dan jumlah transaksi layanan ATM "BMRI" adalah : 1) Membangun image 
layanan ATM "BMRI" sebagai layanan yang handal yang mampu 
memenuhi kebutuhan transaksi perbankan melalui bauran pemasaran 
(4P) yang didukung process, performance dan people (3P) yang 
memadai, 2) Optimalisasi fasilitas teknologi layanan ATM yang ada, 
dengan meningkatkan fitur dan benefit 3) Memanfaatkan company 
strengths untuk bersaing dengan kompetitor, 4) Memperbaiki problem 
areas , 5) Mengurangi atau mengubah under valued assets menjadi 
kelebihan dengan melakukan terobosan yang membedakan dengan 
kompetitor, 6) Menciptakan dan membangun loyalitas nasabah, 



7) Pemilihan saluran promosi yang dapat dimengerti, dirasakan dan 
bermanfaat bagi nasabah, 8) Melakukan penjualan layanan ATM "BMRI" 
dengan konsep segitiga pemasaran. 

Operational excellence pada tingkat cabang sangat diperlukan 
untuk terus meningkatkan kualitas layanan ATM, antara lain : 1) Kepala 
Cabang melakukan kontrol secara rutin kepada setiap pegawai agar 
berperan aktif dan konsisten dalam menjual layanan ATM, 2) Segera 
menyelesaikan problem areas dengan unit kerja terkait, 3) Memanfaatkan 
ATM cash management system untuk menjaga likuiditas ATM secara 
optimal, 4) Pimpinan cabang melakukan evaluasi terhadap prosedur 
penggantian kartu, penanganan keluhan dan layanan call center untuk 
dilakukan perbaikan oleh Product Manager Consumer Banking, 5) Usulan 
perluasan jaringan ATM "BMRI" untuk menjadi "The Domestic Dominant 
Bank': 6) Menginformasikan kepada nasabah setiap fitur layanan 
tambahan agar lebih banyak transaksi yang dapat dialihkan dari counter 
teller ke layanan ATM 24 jam sehingga frontliners dapat lebih berorientasi 
untuk melakukan cross selling produk dan jasa bank lainnya. 
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