
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri Perbankan di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa Tahun 

terakhir, dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 asset Industri perbankan 

tumbuh 58% Otoritas Jasa Keuangan (2016). Namun, perkembangan industri 

perbankan di Indonesia masih fokus kepada masyarakat perkotaan, isu yang 

berkembang dalam bisnis perbankan adalah pelayanan perbankan yang masih 

bersifat ekslusif, karena belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama 

masyarakat yang berdomisili jauh dari Bank. 

Di Malaysia, tingkat literasi keuangan masyarakatnya mencapai 66%, 

Singapura 98%, Thailand 73% sementara Indonesia masih pada angka 28%. Salah 

satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan tersebut adalah kondisi 

geografis Indonesia yang pada umumnya berada di pedesaan Dewi dalam 

Setiawan (2014). Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan 

secara umum dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni kendala yang dihadapi 

masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal 

menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap 

pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta 

biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan 

Kumitirasih dan Hamida (2015). 

Akses terhadap layanan perbankan menjadi bagian yang penting pada 

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sistem inklusi keuangan 

yang baik dapat membantu kaum miskin untuk memperbaiki taraf hidupnya, 

sehingga mereka pun dapat menikmati layanan perbankan sebagai fasilitas yang 

mendukung kehidupan mereka sehari-hari. Pentingnya inklusi keuangan berasal 

dari berbagai faktor yaitu (a) ketidakmampuan untuk mengakses jasa keuangan 

dapat menyebabkan pengecualian entitas finansial dalam memperoleh permodalan, 

(b) kurangnya akses menuju tabungan yang aman dan formal dapat mengurangi 

dorongan mereka untuk menyimpan Shankar dalam Setyani et al (2013). Tingkat 

inklusi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosio ekonomi dan 

infrastruktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi positif tingkat inklusi keuangan 

di Indonesia adalah ukuran perekonomian, distribusi pendapatan, jumlah 

pengguna internet dan jumlah pengguna telepon seluler (Ummah 2015). 

Negara berpendapatan tinggi memiliki indeks inklusi keuangan dan 

stabilitas sistem keuangan lebih tinggi dibandingkan negara berpendapatan rendah. 

Inklusi keuangan meiliki dampak positif serta signifikan hanya pada kelompok 

negara berpendapatan tinggi. Kelompok negara berpendapatan menengah ke 

bawah dan atas sebaiknya meningkatkan ketersediaan jasa keuangan untuk 

meningkatkan inklusi keuangan dan meningkatkan pembangunan keuangan untuk 

meningkatkan stabilitas sistem keuangan Dienillah (2016). Peningkatan 

aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal penting dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Peningkatan tersebut dapat 

dilakukan dengan menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan di pedesaan 

serta membangunan jasa keuangan mikro yang secara langsung menyentuh 
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pedesaan (Sanjaya 2014). Pada penelitian Suranta (2014) tiga faktor peluang 

dalam mengembangkan branchless banking adalah (1) inisiatif pemerintah untuk 

mengembangkan financial inclusion, (2) kebijakan mengenai cashless society (3) 

banyaknya jumlah masyarakat yang belum tersentuh oleh Bank. 

Bagi industri Perbankan, sulit untuk memberikan pelayanan bagi 

masyarakat yang jauh dari Bank, karena membutuhkan Overhead Cost yang tinggi 

seperti biaya pembangunan kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya operasional 

lainnya. Posisi April 2017 tingkat BOPO perbankan di Indonesia sebesar 79.81% 

Otoritas Jasa Keuangan (2017).   

Pada Gambar 1, berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2016, 

jumlah Kantor Cabang Bank di Indonesia terus meningkat dari Tahun 2011 

sampai dengan Tahun 2015, namun di Tahun 2016 mengalami penurunan Jumlah 

Kantor Cabang Bank.  

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Desember 2016. 

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Indonesia 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengatur kebijakan 

perbankan memahami isu tersebut dan mengeluarkan ketentuan Branchless 

Banking Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 

Keuangan Inklusif) pada Bulan November 2014 melalui POJK No. 

19/POJK.03/2014, yang dimana ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada 

perbankan untuk dapat melayani masyarakat yang berdomisili jauh dari Bank 

tanpa harus mendirikan Kantor (Branchless Banking). Bank dapat bekerjasama 

dengan Agen yang telah ditunjuk oleh Bank untuk dapat melayani masyarakat 

dengan Layanan Laku Pandai. Layanan Laku Pandai terdiri dari Tabungan Basic 

Saving Account, Kredit Mikro, dan Produk Keuangan Lainnya seperti Asuransi 

Mikro. 

Perkembangan Laku Pandai di Indonesia sangat cepat, hal ini dapat dilihat 

dari pertumbuhan Agen Laku Pandai dari 3.734 Agen pada Juni 2015 menjadi 

160.490 Agen pada September 2016, selain itu jangkauan wilayah agen laku 

pandai yang sebelumnya 211 Kota/ Kabupaten posisi Juni 2015 menjadi 499 

Kota/ Kabupaten posisi September 2016. Hal ini menandakan bahwa Agen 

Branchless Banking (Laku Pandai) sudah menjangkau ke pelosok negeri untuk 

dapat melayani transaksi keuangan perbankan.  
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Berdasarkan Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK tersebut, Industri 

Perbankan Indonesia menanggapi dengan positif dan melihat hal ini sebagai 

potensi bisnis, Industri perbankan dapat melayani masyarakat yang jauh dari Bank 

tanpa harus mendirikan Kantor Cabang. Salah satu contohnya adalah Bank XYZ 

yang pada Posisi April 2017 sudah memiliki 100.311 agen Branchless Banking 

dengan total transaksi 220 Miliar Rupiah. Namun dari total agen Branchless 

Banking yang ada hanya 66.344 agen yang aktif dalam melakukan transaksi 

(sumber : Bank XYZ).  

Tentunya tidak semua hal positif yang akan muncul ketika Bank 

menggunakan Agen sebagai perwakilannya dalam melayani keuangan Perbankan 

kepada masyarakat, Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Bank dengan 

menggunakan Agen memiliki berbagai risiko yaitu risiko operasional, teknologi, 

hukum, reputasi dan risiko lainnya (Laurier 2011). Oleh karena itu Bank harus 

memitigasi risiko yang akan muncul seminim mungkin. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2014) yang berjudul 

Analisis Pengaruh Kompetensi Tenaga Penjual Daya Tarik Promosi dan Citra 

Perusahaan terhadap Keputusan Pembelian Produk Asuransi Jiwa dapat 

dibuktikan bahwa variabel kompetensi tenaga penjual berpengaruh kepada 

keputusan pembelian produk Asuransi Jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tenaga penjual memiliki peranan penting dalam pemasaran suatu produk ataupun 

jasa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) yang berjudul 

Pengaruh Sales Promotion Girl Smartphone (SPG) Samsung terhadap Keputusan 

pembelian juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu SPG Samsung dapat dengan 

baik mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk Samsung. 

Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis 

Pengaruh agen branchless banking Bank XYZ terhadap keputusan penggunaan 

layanan branchless banking Bank XYZ dengan menggunakan pendekatan Teori 

AIDA, beberapa faktor yang dinilai di agen branchless banking adalah (relative 

advantage, risk, trust, usefullness dan security) dan pengaruhnya terhadap 

keputusan penggunaan layanan agen branchless banking Bank XYZ yang dinilai 

dari awareness, interest, desire dan action nasabah Bank XYZ. Tentunya akan 

berbeda antara penilaian nasabah Bank XYZ yang sudah menggunakan layanan 

agen branchless banking Bank XYZ dengan nasabah Bank XYZ yang belum 

pernah menggunakan layanan branchless banking Bank XYZ, oleh karena itu 

penulis akan membedakan kedua kelompok nasabah tersebut 

Perumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang masalah yang disampaikan, rumusan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah persepsi Nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking Bank

XYZ berpengaruh terhadap awareness Nasabah Bank XYZ pada Layanan

branchless banking Bank XYZ?

2. Apakah persepsi Nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking Bank

XYZ berpengaruh terhadap Interest Nasabah Bank XYZ pada Layanan

branchless banking Bank XYZ?
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3. Apakah persepsi Nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking Bank

XYZ berpengaruh terhadap desire Nasabah Bank XYZ pada layanan

branchless banking Bank XYZ?

4. Apakah persepsi Nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking Bank

XYZ berpengaruh terhadap keputusan Nasabah Bank XYZ dalam

menggunakan layanan branchless banking Bank XYZ?

5. Bagaimana Efektifitas agen branchless banking Bank XYZ sebagai agen

branchless banking Bank XYZ dengan model perhitungan customer response

index?.

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah 

disampaikan sebelumnya, yaitu : 

1. Menganalisis persepsi nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking

Bank XYZ terhadap awareness nasabah Bank XYZ pada layanan branchless

banking Bank XYZ.

2. Menganalisis persepsi nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking

Bank XYZ terhadap interest nasabah Bank XYZ pada layanan branchless

banking Bank XYZ.

3. Menganalisis persepsi nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking

Bank XYZ terhadap desire nasabah Bank XYZ pada layanan branchless

banking Bank XYZ.

4. Menganalisis persepsi nasabah Bank XYZ kepada agen branchless banking

Bank XYZ terhadap action nasabah Bank XYZ pada layanan branchless

banking Bank XYZ.

5. Menganalisis efektifitas agen branchless banking Bank XYZ dalam

pemasaran layanan branchless banking Bank XYZ dengan menggunakan

model perhitungan customer response index.

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Analisis Pengaruh Agen Branchless Banking Bank XYZ 

terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Branchless Banking Bank XYZ : 

Melalui Pendekatan Teori AIDA adalah : 

1. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi perusahaan bagi

Bank XYZ untuk meningkatkan transaksi agen branchless banking Bank

XYZ.

2. Referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai branchless banking.

3. Mengembangkan wawasan peneliti branchless banking.

Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh nasabah XYZ yang sudah menggunakan layanan 

branchless banking Bank XYZ dan nasabah Bank XYZ yang belum 

menggunakan layanan branchless banking Bank XYZ walaupun sudah 

mengetahui layanan branchless banking Bank XYZ. Nasabah yang dimaksud 

adalah nasabah yang berada di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 



5

Bekasi. Selain itu dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk meneliti pengaruh 

agen branchless banking Bank XYZ terhadap keputusan penggunaan layanan 

branchless banking Bank XYZ. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung sebagai alat 

bantu teoritis untuk menganalisis pengaruh agen branchless banking Bank XYZ 

terhadap keputusan penggunaan layanan branchless banking Bank XYZ melalui 

pendekatan Teori AIDA. 

Teori AIDA 

 Formula AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) merupakan formula 

yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan dalam memasarkan 

suatu produk atau inovasi baru. Perencanaan ini yang terdiri atas; (Awareness), 

membuat ketertarikan produk (Interest), membuat keinginan untuk memiliki 

produk (Desire), dan mengajak pelanggan untuk melakukan tindakan dalam 

pembelian produk (Action). Dengan menggunakan model AIDA (Awareness, 

Interest, Desire, Action) akan memperjelas konsep perubahan, sikap, dan perilaku 

dalam kaitannya dengan sebuah kerangka tindakan. 

Model AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) dikenal sebagaimana 

seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan kata yang tepat 

sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian produk. Tetapi tidak 

semua pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya 

keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. Menurut Kotler 

dan Keller (2006) menjelaskan Teori AIDA (Awareness, Interest, Desire, and 

Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, menjadi 

ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori ini menyampaikan 

akan kualitas dari pesan yang baik. Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa 

AIDA (Awareness, Interest, Desire, and Action) merupakan alat penyampaian 

suatu pesan yang ideal kepada konsumen di mana melalui suatu tahapan yang 

terdiri dari perhatian (Awareness), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan 

mengambil tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar harus menyadari 

bahwa pesanyang disajikan tentang AIDA (Awareness, Interest, Desire, and 

Action), yaitu : 

A. Perhatian (Awareness) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat 

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. 

Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen 

atau konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal tersebut dapat 

dikemukan lewat tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkataan yang 

menarik atau mudah diingat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan 

yang menarik perhatian merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan 

dimana pesan tersebut akan dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. 




