
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menurut survei Jakpat dalam riset Startup Report 2017 yang dirilis 

DailySocial.id, Go-Pay dari Go-Jek merupakan uang elektronik terpopuler dan 

paling banyak dimiliki oleh publik. Go-Pay mengalahkan uang elektronik yang 

diterbitkan oleh perbankan, seperti e-money dari Bank Mandiri dan Flazz dari BCA. 

Sebanyak 50 persen responden mempunyai uang elektronik keluaran perusahaan 

penyedia jasa layanan transportasi online Go-Jek. Sementara e-money (Bank 

Mandiri) berada di urutan kedua dan t-cash (Telkomsel) ketiga. 

Ancaman pada industri perbankan, selain dari Fintech (financial technology) 

Payment, ancaman muncul juga dari perusahaan pemula (Startup) dan Fintech 

Lending. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menargetkan tingkat inklusi 

keuangan meningkat menjadi 75% pada tahun 2019, dan upaya peningkatan itu 

diantaranya dilakukan melalui bantuan Fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk Fintech yang 

berbisnis pinjaman online (OJK 2016). Startup dan Fintech didukung oleh 

pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 

(Road Map E-Commerce) tahun 2017-2019 (PRI 2017). Salah satu kegiatan dalam 

road map tersebut adalah meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui 

Bank/Industri Keuangan Non-Bank sebagai penyalur KUR dengan penilaian risiko 

kredit yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (e-

commerce). 

Revolusi teknologi digital mengubah perilaku pelanggan/nasabah, nasabah 

dan transaksi di cabang Bank ABC sudah jauh berkurang. Interaksi nasabah dengan 

Bank ABC sudah mulai beralih dari datang ke Kantor Cabang menjadi melalui 

media digital kapanpun dan dimanapun. Transaksi melalui cabang (branch) Bank 

ABC adalah 4 kali lebih kecil dibandingkan dengan transaksi electronic channel (e-

channel). Bank ABC adalah pemimpin pasar dalam bisnis pembayaran public 

utilities (pulsa, token listrik, paket data, multifinance, dan sebagainya) melalui loket, 

akan tetapi mulai terdisrupsi oleh e-commerce yang menjalankan bisnis 

pembayaran public utilities dengan biaya yang lebih murah dan tanpa harus datang 

ke loket. Penurunan tajam transaksi public utilites sebesar 72% melalui loket terjadi 

pada bulan Juli 2017. Sejak melakukan kerjasama dengan Fintech dan e-commerce 

(non loket), meskipun belum kembali ke posisi bulan Juni 2017, transaksi 

meningkat sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan 55% pada bulan Januari 2018. 

Pada penelitian Singh (2004) terkait masa depan dari perbankan, konsumen 

perbankan sudah menginginkan proses transaksi yang mempermudah dirinya. 

Mereka mengharapkan kemudahan terkait tempat, proses dan waktu dalam 

bertransaksi. Menurut Mbama, Ozepue (2018), dalam digital banking, customer 

experience merupakan hal penting dalam meningkatkan performa dan perbaikan 

mutu dalam implementasi bisnis. 

Berdasarkan penelitian Wonglimpiyarat (2017), implikasi mendalam pada 

sifat sistemik dari inovasi memberikan tren dan arah pengembangan inovasi 
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berbasis Fintech di industri perbankan. Menurut Maiya (2017), digitalisasi selektif 

dan dangkal tidak akan membantu bank konvensional untuk menyesuaikan dengan 

harapan tinggi nasabah yang melek digital saat ini atau mengatasi tantangan yang 

semakin meningkat dari inovator-inovator Fintech yang dicapai secara digital. Bank 

membutuhkan strategi holistik dan sistematis untuk menata kembali dan 

menemukan kembali bisnis mereka di sekitar kompetensi teknologi digital untuk 

muncul sebagai entitas digital yang sesungguhnya. Semakin kompleks kompetensi 

yang mengarah ke keunggulan kompetitif, dalam hal kumpulan sumber daya yang 

perusahaan integrasikan, semakin sulit bagi pesaing untuk menyalinnya, 

memungkinkan keunggulan kompetitif dipertahankan untuk jangka waktu yang 

lebih lama (Cardeal dan Antonio 2012). 

Dalam rangka menghadapi persaingan baru dan perubahan perilaku nasabah 

dikarenakan teknologi digital, Bank ABC harus mulai untuk mengatur kembali 

posisi pada rantai bisnis. Hal ini berguna untuk menjaga aktifitas bisnis perbankan 

Bank ABC di masa depan. Di sisi perbankan harus menyiapkan formula strategi 

bisnis untuk dapat bersaing dengan bank lainnya (Cortet et al. 2016). Penilitian ini 

dilakukan untuk memberikan rekomendasi road map implementasi digital banking 

Bank ABC dari kajian alternatif strategi yang berkelanjutan dengan menganalisa 

kompetensi inti yang dimiliki saat ini dan yang akan dikembangkan dalam 

menghadapi digital banking. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian 

ini diantaranya: 

1. Kompetensi inti apa yang dimiliki Bank ABC pada saat ini dan kompetensi apa 

yang akan dikembangkan oleh Bank ABC dalam menghadapi digital banking? 

2. Bagaimana alternatif strategi yang berkelanjutan dalam upaya 

mengembangkan digital banking Bank ABC? 

3. Bagaimana road map implementasi strategi digital banking Bank ABC? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara rinci atau spesifik penelitian 

bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi kompetensi inti Bank ABC pada saat ini dan kompetensi apa 

yang sebaiknya dikembangkan oleh Bank ABC di masa yang akan datang 

dalam upaya mengembangkan digital banking. 

2. Merumuskan dan mengkaji alternatif strategi yang berkelanjutan dalam 

mengembangkan digital banking Bank ABC. 

3. Merekomendasikan road map implementasi strategi digital banking Bank 

ABC. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat penting, 

diantaranya: 

1. Bagi perusahaan, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam 

mempersiapkan strategi digital banking dan mendapatkan alternatif strategi 

dalam pengembangan serta road map dalam implementasinya. 

2. Bagi mahasiswa, sebagai bahan acuan penyusunan penelitian terkait strategi 

digital untuk industri perbankan dan bahan bacaan dalam meningkatkan 

pengetahuan. 

3. Bagi peneliti, sebagai sarana dan media pengaplikasian teori dalam lingkungan 

yang nyata serta memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai strategi 

digital untuk industri perbankan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan perumusan strategi alternatif 

dan penentuan strategi prioritas untuk Divisi Perbankan Digital Bank ABC 

berdasarkan kompetensi dan analisis faktor-faktor kunci internal dan eksternal 

perusahaan yang berhubungan dengan pengembangan digital banking Bank ABC 

serta merekomendasikan road map implementasi strateginya. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bank 

Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No.10 

Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak (PRI 1998). Menurut Kasmir (2010), Bank adalah  lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Bank merupakan badan usaha keuangan yang 

bertujuan mengumpulkan dana serta menyalurkan dana kepada pihak yang 

membutuhkan. 

Menurut Sembiring (2012) terdapat beberapa fungsi dasar bank. Fungsi bank 

secara umum adalah sebagai berikut:  

1. Badan pelantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau 

berupa uang dana yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan 

deposito. 

2. Badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang, baik uang giral maupun 

uang kartal. 

3. Intermediary finance yaitu pelantara dari pihak-pihak yang memiliki dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana. 

 




