
I. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, pada umumnya bank- 

bank yang memiliki aset dan modal besar terutama Bank BUMN lebih 

tertarik mengelola bisnis corporate banking sebagai bisnis inti. Dengan 

mengelola dana korporasi dan meyalurkannya dalam bentuk kredit 

korporasi bank mampu memperoleh pendapatan yang tinggi. Krisis 

ekonomi tahun 1998 memberikan pengalaman bagi bank bahwa bisnis 

corporate banking tidak bisa lagi diandalkan. Sejak saat itulah bank mulai 

tertarik dan memberi perhatian kepada bisnis retail dengan inovasi 

produk-produk consumer banking. 

Bisnis consumer banking merupakan suatu layanan perbankan 

yang ditujukan kepada perorangan. Bisnis consumer banking berorientasi 

untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan nasabah perorangan. 

Produk dan layanan yang ditawarkan dalam bisnis consumer banking 

memerlukan inovasi sehingga mempunyai keunggulan dan nilai lebih di 

mata nasabah. Produk dan jasa consumer banking meliputi produk 

simpanan dan pinjaman serta layanan transaksi perbankan yang 

memudahkan nasabah. Tabungan, deposit0 dan giro perorangan 

merupakan produk simpanan yang dapat dikembangkan sehingga lebih 

menarik bagi nasabah. Kredit konsumtif berupa kredit kepemilikan rumah, 

kredit multiguna, kredit tanpa agunan dan kartu kredit dengan proses 

yang cepat sangat diharapkan oleh nasabah. Layanan nasabah yang 



berorientasi pada electronic banking seperti phone banking, ATM, SMS 

banking dan internet banking dapat memberikan keleluasaan nasabah 

untuk bertransaksi. 

Konsekuensi banyaknya bank yang berorientasi ke pasar consumer 

banking adalah meningkatnya persaingan. Bisnis consumer banking 

berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi bank, 

rnelalui fee based income dan penghimpunan dana dengan biaya bunga 

yang rendah. Meskipun saat ini kontribusinya dalam struktur pendapatan 

bank rnasih relatif kecil, namun di masa mendatang bisnis consumer 

banking akan rnampu rnemberikan kontribusi yang lebih baik apabila 

didukung inovasi dan berorientasi kepada kebutuhan nasabah. Apabila 

bank mampu memenuhi kebutuhan nasabah maka bank tersebut akan 

menjadi "bank pilihan" dan "bank kepercayaan" rnasyarakat. . .. 

Dalam bisnis consumer banking, keragaman produk dan jasa 

keuangan yang ditawarkan memberikan peluang yang baik bagi bank 

untuk menerapkan strategi pemasaran silang (cross selling) antar produk. 

Untuk rnampu bertahan dalam bisnis consumer banking, maka menjaga 

loyalitas nasabah adalah mutlak dilakukan. Caranya dengan berusaha 

memaharni dan memenuhi kebutuhan nasabah yang preferensinya terus 

berubah sesuai dinarnika pasar dengan tetap mengacu pada prinsip 

kehati-hatian. Kecerdasan dan kecermatan bank dalam rnenggali 

kebutuhan dan preferensi nasabah secara proaktif perlu dilakukan untuk 

mengembangkan bisnis consumer banking. Diferensiasi produk dan jasa 



keuangan perlu terus diciptakan mengingat nasabah consumer banking 

memiliki segmentasi dari sisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. 

Sejalan dengan reorientasi bank untuk terjun ke bisnis consumer 

banking, kompetisi antar bank umum dapat terlihat dengan jelas melalui 

penawaran maupun iklan di berbagai media untuk menarik calon nasabah. 

Produk yang ditawarkan setiap bank umum hampir sama karena setiap 

bank mempunyai produk dan jasa yang tidak berbeda. Untuk menonjolkan 

kelebihan dengan bank lain, setiap bank berusaha menawarkan 

keunggulan produk atau layanan yang mempunyai nilai lebih 

dibandingkan produk kompetitornya. Kompetensi yang dimiliki oleh 

masing-masing bank menciptakan persepsi publik terhadap suatu bank, 

misalnya Citibank diakui untuk produk kartu kreditnya, BCA mempunyai 

keunggulan di bidang ATM dan fasilitas on line, *BRI identik dengan 

jaringan cabang yang menjangkau sampai ke pelosok tanah air dan BTN 

mempunyai spesialisasi dalam pemberian kredit kepemilikan rumah. 

Banyaknya bank yang beroperasi memberikan kesempatan yang 

cukup luas bagi nasabah pengguna produk dan jasa Bank untuk dapat 

menentukan bank yang dipilih sebagai sarana untuk melakukan berbagai 

macam transaksi keuangannya. Bagi pihak bank, banyaknya bank yang 

beroperasi menimbulkan persaingan yang cukup tinggi sehingga 

diperlukan berbagai upaya dan strategi berkaitan dengan pelayanan 

maupun peningkatan fitur dari produk dan jasa yang diberikan kepada 

nasabahnya. 



Data jumlah bank posisi Desember 2003, setelah beberapa bank 

ditutup dengan proses iikuidasi dan BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha) 

menunjukkan bahwa masih cukup banyak bank yang beroperasi di 

indonesia. 

Tabei 1. Jumlah Bank Umum di indonesia Posisi Desember 2003. 

Somber: Data Statistik Bank Indonesia 2003. 

Dilihat dari sisi fitur produk dan jasa, pada umumnya hampir setiap 

bank memiliki produk dan jasa yang serupa. Namununtuk memberikan 

rangsangan agar nasabah tertarik menggunakan produk dan jasa 

tersebut, masing-masing bank melakukan berbagai macam inovasi baru 

sehingga produk dan jasa yang ditawarkan terasa memiiiki keunggulan 

dan keiebihan dibandingkan dengan produk dan jasa sejenis dimata 

nasabah. Dilihat dari sisi pelayanan, pemberian pelayanan yang sebaik- 

baiknya (best service excellence) merupakan sesuatu yang diharapkan 

nasabah. Dalam ha1 ini nasabah ingin merasa nyaman, aman dan mudah 

dalam melakukan setiap transaksi. 

Masing-masing bank umum yang beroperasi tersebut mempunyai 

market share sesuai dengan kemampuannya. Perkembangan positif 

setiap bank ditunjukkan dengan kemampuannya meningkatkan market 



share. Berikut ini adalah data market share sepuluh bank terbesar di 

Indonesia posisi 31 Maret 2004. 

Tabel 2. Market Share Sepuluh Bank Terbesar di Indonesia. 

Sumber : Bank Mandiri Economic & Financial Research. Juli 2004. 

Produk dan jasa yang disediakan oleh perbankan merupakan 

upaya bank untuk memenuhi kebu'tuhan transaksi nasabah. Kegiatan 

usaha bank meliputi menghimpun dana nasabah dan menyalurkan kredit 

kepada masyarakat baik kredit konsumtif maupun kredit komersial. Selain 

kedua kegiatan tersebut, bank juga menyediakan jasa perbankan yang 

diperlukan oleh nasabah dari berbagai kalangan, baik perusahaan 

maupun perorangan. 

Dana yang dihimpun oleh perbankan nasional meliputi dana giro, 

tabungan dan deposito. Komposisi ketiga macam sumber dana tersebut 

berpengaruh terhadap besarnya biaya dana yang dikeluarkan oleh bank 

berupa pembayaran bunga kepada nasabah. Komposisi dana perbankan 

nasional posisi 31 Desember 2003 adalah 25 persen giro, 27 persen 

tabungan dan 48 persen deposito. Pada posisi 31 Maret 2004, komposisi 



dana murah terus meningkat sehingga komposisi simpanan menurut 

produk berubah menjadi 26 persen giro, 28 persen tabungan dan 46 

persen deposito. 

Tabel 3. Posisi Dana Masyarakat, Jumlah Rekening dan Pemegang Kartu 
ATM pada Bank "BMRI" Cabang "X.  

Sumber : Diolah dari neraca dan laporan kinerja cabang bulanan. 

Bank "BMRI" saat ini masih menghimpun dana mahal dengan 

didominasi oleh deposito. Komposisi dana yang dihimpun Bank "BMRI" 

masih di bawah komposisi perbankan nasional meliputi 18 persen giro, 14 

persen tabungan dan 68 persen deposito. Komposisi dana bank "BMRI" 

cabang "X" dapat dilihat pada Gambar 1. Bank yang mempunyai dana 

tabungan dengan jurnlah besar akan mempunyai marjin yang cukup tinggi, 

karena produk ini merupakan sumber dana dengan biaya dana yang 

rendah. Bank BCA dan BRI cukup berhasil dalam menghimpun dana 

murah dengan proporsi dana giro dan tabungan mencapai lebih dari 50 

persen total dana masyarakat yang dihimpun. 



Produk tabungan dan layanan ATM bank "BMRI" merupakan 

potensi yang akan terus dikembangkan untuk memperbaiki funding mix. 

Produk ATM dan layanan ATM merupakan produk yang diciptakan untuk 

pasar konsumen retail. Upaya meningkatkan jumlah penabung dan 

pemegang kartu ATM ini sangat mungkin dilakukan mengingat adanya 

kecenderungan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan 

deposito terus menurun. Perbedaan yang kecil antara suku bunga 

deposito dan tabungan akan berdampak produk tabungan sangat 

strategis sebagai sarana menyimpan dana nasabah. Kondisi ini 

mendorong nasabah cenderung menempatkan dananya dalam bentuk 

Tabungan karena lebih fleksibel untuk melakukan penarikan dan setoran 

serta diikutsertakan dalam program hadiah "BMRI" Fiesta. 

Sumber : Laporan Kinerja Cabang Bulan Desember 2004. 

Gambar 1. Komposisi Penghimpunan Dana Bank "BMRI" Cabang "X 
Posisi Desember 2004 



It Deposito 1 Bulan -m- Tabungan 

Sumber : Diolah dari Data Suku Bunga Bank "BMRI". 

Gambar 2. Histori Suku Bunga Deposito 1 Bulan dan Tabungan Bank 
"BMRI" Periode Juli 1999-Desember 2004 

Tabungan "BMRI" mempunyai karakteristik umum tabungan yang 

dimiliki oleh bank umum lainnya. Meskipun karakteristik produk tabungan 

bank umum hampir sama, nasabah tetap mempunyai pertimbangan- 

pertimbangan dalam memilih produk tabungan yang pada umumnya 

menyangkut keamanan, pelayanan dan manfaat tambahan. Nasabah 

yang memiliki tabungan "BMRI" dapat memanfaatkan layanan ATM 

"BMRI". 

Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang sangat peka 

terhadap risiko akibat ketidakpuasan nasabah. Tingkat pelayanan dan 

manfaat produk yang memenuhi kebutuhan nasabah merupakan kunci 

dalam mempertahankan nasabah. Salah satu cara mengantisipasinya 



adalah dengan memberikan pelayanan unggul sebagai pelayanan terpadu 

yang diberikan oleh seluruh unit sehingga kebutuhan nasabah dapat 

terpenuhi. Selain itu untuk memahami perilaku nasabah, merupakan salah 

satu cara untuk menetapkan bagaimana strategi pemasaran harus dibuat, 

sehingga dapat memberikan peluang pasar yang optimal dalam 

mempertahankan nasabah yang sudah ada. 

Pelayanan (service), merupakan tingkat standar pelayanan tertentu 

(service level) yang diinginkan nasabah. Untuk meningkatkan pemasaran 

produk tabungan dan ATM bank "BMRI" perlu didukung pelayanan yang 

prima. Kecenderungan pelayanan yang diinginkan nasabah dalam 

bertransaksi, antara lain : 

a. Kecepatan pelayanan, nasabah menginginkan waktu untuk menunggu 
: .. 

sejak datang sampai dilayani di depan teller paling lama sepuluh 

menit, sedangkan lama transaksi di teller tergantung jumlah dan jenis 

transaksi yang dilakukannya. 

b. Kemudahan, nasabah menginginkan persyaratan administrasi, 

prosedur dan formulir aplikasi transaksi yang sederhana dan mudah 

dipahami. 

c. Jaringan has, banyaknya kantor cabang bank dan layanan ATM 24 

jam sangat diharapkan nasabah sehingga mudah ditemui pada saat 

diperlukan. 

d. Biaya murah, nasabah umumnya menghendaki biaya administrasi 

bulanan yang rendah meskipun suku bunganya juga rendah daripada 



bunga tabungan tinggi tetapi biaya administrasi yang dibebankan juga 

besar. 

e. Keramahan petugas frontliner, nasabah akan lebih senang jika 

petugas frontliner ramah dan ada komunikasi pada saat nasabah 

bertransaksi. 

f. Kegagalan transaksi rendah, nasabah tidak menginginkan adanya 

kegagalan transaksi yang dilakukan seperti keterlambatan proses 

transaksi maupun kemungkinan kendala-kendala transaksi ATM. 

Manfaat, produk tabungan dan layanan ATM yang dinginkan 

nasabah diharapkan dapat mempunyai berbagai manfaat (multiguna), 

antara lain : 

a. Variasi kegunaan, tabungan tidak sekedar untuk menyimpan uang 

tetapi ,uga dapat digunakan untuk menampung bunga deposito, 

rekening bersama (joint account), pembebanan pembayaran telepon, 

listrik, pajak dan sebagainya secara autodebet oleh Bank. 

b. Fitur ATM yang lengkap, nasabah menghendaki bahwa ATM dapat 

menyediakan menu transaksi sesuai kebutuhan nasabah antara lain 

pembayaran telepon, kartu kredit, listrik, pembelian pulsa handphone, 

pembayaran pajak maupun transaksi lainnya. 

c. Jaminan kredit, nasabah menginginkan agar dana tabungan dapat 

dijadikan jaminan kredit (cash collateral). 

d. Hadiah, nasabah akan peka terhadap insentif (hadiah) sehingga 

motivasi menabung tidak hanya sebagai simpanan dengan 

keuntungan bunga tetapi ada harapan untuk mendapatkan hadiah. 



e. Kemudahan transfer, untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah, 

kemudahan transfer intern bank dan antar bank sangat diperlukan. 

Tabungan "BMRI" dengan fasilitas tambahan kartu ATM, saat ini 

merupakan produk yang sedang dipasarkan secara intensif dengan 

strategi pemasaran tertentu. Promosiliklan Tabungan "BMRI" cukup 

menonjol baik iklan tentang fitur dan keuntungan produk secara langsung 

maupun iklan yang dikemas dalam bentuk Marketing Public Relation. 

Jumlah jaringan cabang Bank "BMRI" yang cukup banyak sangat 

mendukung untuk memasarkan produk ini. 

Bank "BMRI" Cabang "X" termasuk salah satu cabang yang 

memasarkan produk Tabungan "BMRI". Perkembangan penabung 

maupun dana masyarakat yang terhimpun dari Tabungan "BMRI" sejak 

penggabungan (merger) empat bank pemerintah pada tanggal 31 Juli 

1999 sampai dengan saat ini cukup signifikan. Namun pertumbuhan 

penabung dan jumlah dana yang terhimpun ini belum diikuti peningkatan 

rasio pemegang kartu ATM. Sekitar 50 persen dari penabung masih belum 

memiliki kartu ATM "BMRI". Banyak alasan atau pertimbangan nasabah 

untuk tidak menggunakan kartu ATM, terutama alasan keamanan dan 

menghindari perilaku konsumtif karena adanya kemudahan penarikan dan 

pembayaran melalui fasilitas ATM. 



I Jumlah Kartu ATM 
(Unit) 

Des 2002 Des 2003 Des 2004 
Perlode (Tahun) 

Sumber : Laporan Performance Pengguna ATM. 

Gambar 3. Komposisi Pemegang Kartu ATM Bank "BMRI" Cabang "X" 

Rasio pemegang kartu (cardholder) ATM "BMRI" yang aktif 

dibandingkan dengan jumlah rekening aktif posisi 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 Desember 2003 rasio pemegang kartu ATM aktif 

dibandingkan jumlah rekening tabungan Bank "BMRI" Cabang " X  bank 

bahkan mengalami penurunan menjadi 46,82 persen yang disebabkan 

meningkatnya jumlah kartu yang terblokir. Sedangkan posisi 31 Desember 

2004, rasio cardholder mengalami peningkatan sehingga mencapai 

55,68%. Pada periode tahun 2004 terjadi konversi kartu ATM reguler 

menjadi Kartu "BMRI" Visa yang berfungsi sebagai kartu debet dan 

tersedia kartu ATM instant. 



Kartu ATM (Automatic Teller Machine) merupakan fasilitas 

tambahan tabungan yang diberikan kepada pemegang rekening 

Tabungan "BMRI". Banyak manfaat dari ATM bagi nasabah maupun Bank 

"BMRI". Bagi pemegang rekening, kartu ATM "BMRI" akan memberikan 

berbagai kemudahan antara lain : 1) Fleksibel dalam bertransaksi, dapat 

diakses 24 jam, 2) tidak harus datang ke kantor cabang bank, 3) dapat 

melakukan berbagai macam transaksi selain penarikan tunai, 4) tidak 

menyita waktu untuk antri di counter. 

Peningkatan jumlah pemegang kartu ATM "BMRI" akan 

berpengaruh terhadap komposisi dana dan peningkatan pelayanan Bank 

"BMRI" antara lain : 

a. Meningkatkan dana, salah satu pertimbangan nasabah dalam memilih 

produk tabungan adalah fasilitas ATM. Tersedianya jaringan ATM yang 

luas dan layanan transaksi ATM yang lengkap mendorong nasabah 

untuk menyimpan dananya dan untuk keperluan transaksinya 

pengambilan dilakukan melalui ATM. Adanya kemudahan penarikan 

melalui ATM maka nasabah pada umumnya menghindari untuk 

menyimpan dalam bentuk uang tunai. 

b. Mengurangi antrian, nasabah-nasabah yang akan mengambil maupun 

menyetor uang tidak harus terlalu menunggulantri untuk melakukan 

transaksinya tetapi dapat dilakukan melalui ATM. Kondisi ini akan 

menciptakan keleluasaan dan kemudahan bagi nasabah sehingga 

kualitas pelayanan yang diberikan bank meningkat. 



c. Menurunkan biaya dana (cost of fund), kemudahan yang diberikan 

melalui transaksi ATM akan meningkatkan jumlah penabung. 

Peningkatan jumlah penabung aktif akan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dana tabungan. Jika dana tabungan yang terhimpun 

meningkat maka diharapkan akan meningkatkan komposisi dana 

murah sehingga akan menurunkan biaya bunga. 

d. Mengoptimalkan infrastruktur informasi teknologi yang sudah dimiliki 

oleh bank sehingga sebagian transaksi yang biasa dilakukan di 

counterlkantor cabang dapat dialihkan melalui electronic channel. 

e. Merupakan sumber fee based income karena adanya kerjasama 

dengan berbagai pihak yang menggunakan jasa ATM. 

f. Merupakan sarana untuk informasi produk dan layanan perbankan. 

Mesin-mesin ATM terbaru dapat dilengkapi dengan display video 

tentang informasi produk dan layanan bank. 

Semakin meningkatnya persaingan dalam produk maupun jasa 

yang dimiliki oleh bank umum yang ada saat ini, diperlukan inovasi dan 

kreativitas produk tabungan maupun strategi pemasarannya. Banyak 

pertimbangan nasabah dalam menentukan pilihan tabungan yang sesuai 

dengan keinginan. Produk tabungan dan fasilitas tambahan kartu ATM 

yang memenuhi kebutuhan nasabah akan dapat bersaing dengan produk 

sejenis. 

Sejalan dengan peningkatan jumlah penabung maka perlu 

dilakukan upaya agar setiap penabung juga sebagai pemegang kartu ATM 

termasuk nasabah lama yang belum mempunyai kartu ATM. Kemudahan 



dan keamanan layanan ATM perlu diinformasikan kepada nasabah agar 

lebih sering melakukan transaksi melalui layanan ATM. 

Produk tabungan dan layanan ATM merupakan produk yang 

mudah diadaptasi oleh bank lain. Dengan dukungan teknologi yang terus 

berkembang, setiap bank mampu menyediakan produk tabungan dan 

layanan ATM yang sama atau bahkan lebih baik dari bank pendahulunya. 

Untuk dapat bersaing maka perlu dilakukan upaya untuk memberikan nilai 

yang lebih pada produk tabungan dan layanan ATM "BMRI" sehingga 

sesuai dengan pergeseran kebutuhan dan preferensi nasabah yang 

semula berorientasi pada manfaat dan variasi kegunaan ke arah tujuan 

yang lebih pribadi. 

' i 2 .  ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan rencana pemasaran produk consumer banking, 

terutama layanan ATM, teridentifikasi hal-ha1 sebagai berikut : 

a. Belum semua penabung mempunyai kartu ATM. Rasio pemegang 

kartu ATM terhadap jumlah penabung baru mencapai 55,68 persen. 

b. Peningkatan jumlah nasabah tabungan akan meningkatkan volume 

transaksi di countersehingga perlu dialihkan ke layanan ATM. 

c. Peningkatan jumlah pemegang kartu ATM akan memberikan banyak 

manfaat bagi nasabah maupun bank. Sebagian nasabah masih 

memerlukan tambahan pemahaman (customer education) tentang 

layanan ATM. 



d. Layananlfitur ATM yang tersedia saat ini belum dapat memenuhi 

semua kebutuhan transaksi nasabah. 

e. Pengembangan layanan ATM perlu disesuaikan dengan peningkatan 

kebutuhan transaksi nasabah. 

1.3. Rumusan Masalah 

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 : 

a. Bagaimana preferensi nasabah Bank "BMRI" Cabang " X  terhadap 

layanan ATM Bank "BMRI" ?. 

b. ~aktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan nasabah untuk 

memilih suatu layanan ATM ?. 

c. Atribut apa yang perlu diperbaiki agar layanan ATM Bank "BMRI" 

sesuai dengan keinginan nasabah ?. 

d. Bagaimana upaya untuk meningkatkan jumlah pemegang kartu ATM 

pada Bank "BMRI" Cabang " X  ?. 

e. Aspek manajerial apa yang dapat diterapkan ?. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengevaluasi preferensi nasabah Bank "BMRI" Cabang " X  terhadap 

layanan ATM Bank "BMRI". 



b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah 

dalam memilih layanan ATM dan atribut layanan yang perlu 

ditingkatkan. 

c. Mengidentifikasi atribut layanan ATM Bank "BMRI" yang sudah 

memenuhi keinginan nasabah dan perlu dipertahankan. 

d. Menyusun rekomendasi pemasaran layanan ATM Bank "BMRI". 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai 

pihak terutama untuk penulis, Bank "BMRI" dan nasabah. 

a. Manfaat bagi penulis. 

Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan kepekaan 

dalam melihat suatu permasalahan, mengidentifikasi, menganalisis, 

merumuskan alternatif solusi dan implikasi manajerialnya. 

b. Manfaat bagi Bank "BMRI". 

Bagi Bank "BMRI", hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam 

proses pengembangan produk, yaitu : 

1. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan bagi Bank "BMRI" untuk 

mengembangkan layanan ATM Bank "BMRI" yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan nasabah. 

2. Memberikan gambaran kondisi layanan ATM "BMRI", yang dapat 

digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun 

rekomendasi pemasaran layanan ATM Bank "BMRI" agar dapat 

bersaing dengan bank lain. 



c. Manfaat bagi nasabah. 

Nasabah (responden) dapat memberikan tanggapan dalam 

pengembangan dan evaluasi layanan ATM Bank "BMRI" (customer 

involvement). Nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini 

secara tidak langsung diberi kesernpatan untuk memberikan tanggapan, 

penilaian dan saran yang sudah terstruktur. 




