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Perkembangan dan perubahan teknologi, telekomunikasi serta informasi 
yang sangat pesat, berdampak positif terhadap perkembangan dunia perbankan. 
Persaingan di dalam industri perbankan yang semakin meningkat baik dalam ha1 
penyediaan produk maupun pelayanannya, menunjukkan semakin banyak pula 
tuntutan masyarakat yang harus mampu dipenuhi oleh dunia perbankan. Untuk 
mempertahankan pasar, bank-bank menawarkan produk dan pelayanan yang 
andal dan hampir semua fiturnya tidak berbeda. Karena itu, agar suatu bank bisa 
tampil beda dan memenangkan persaingan, bank harus memiliki pelayanan yang 
lebih baik dari yang lain. 

Orientasi ke nasabah berarti menuju pada kepuasan nasabah, yang pada 
akhirnya bertujuan untuk terciptanya loyalitas nasabah. Loyalitas nasabah 
nantinya akan berdampak profit bagi bank, mengingat salah satu sumber 
pendapatan bank sekarang adalah fee dari transaksi pelanggan ritel. 
Sehubungan dengan ha1 tersebut, ATM sebagai salah satu produk layanan 
perbankan, saat ini sudah mengarah pada fee based income dan perluasan 
jaringan ATM. Sehingga persaingan antar bank dalam ha1 penyediaan pelayanan 
ATM yang beraneka ragam pun semakin tinggi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Menganalisis tingkat kepuasan 
nasabah terhadap pelayanan ATM BNI, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis 
faktor-faktorlatribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap 
pelayanan ATM BNI, dan (3) Merumuskan implikasi manajerial bagi 
pengembangan dan peningkatan kepuasan nasabah terhadap pelayanan ATM 
BNI. Penelitian ini hanya dibatasi pada nasabah BNI Cabang Juanda Bogor 
dengan responden sebanyak 120 orang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non probability sampling 
dengan metode convenience sampling, yang dilakukan dari Bulan Februari-Maret 
2005. Analisis data meiiputi Penalty Reward Analysis, Importance Performance 
Analysis dan Structural Equation Modeling yang dilanjutkan dengan perhitungan 
Customer Satisfaction Index. Analisis Penalty-Reward digunakan untuk 
mengetahui kategori atribut berdasarkan tingkat kebutuhannya, yang meliputi 
Basic, Performance dan Excitement. Analisis Importance-Performance berguna 
untuk melihat peta penempatan atribut berdasarkan tingkat kepentingan dan 
kinerjanya. Atribut disebar kedalam empat kuadran yakni Underact, Maintain, 
Low Priority dan Overact yang berfung'si untuk melihat kedudukan berbagai 
kategori atribut tersebut dalam suatu konsep prioritas. Sementara Structural 
Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menguji kesesuaian antara model 
kepuasan yang sudah disusun secara teoritis dengan data empiris yang ada di 
lapangan. Pengolahan data SEM diuji dengan menggunakan software LISREL 
8.51 yang kernudian hasilnya digunakan dalam perhitungan Customer 
Satisfaction Index. 

Atribut yang dianalisis terdiri dari 20 atribut yang dikelompokkan ke dalam 
lima dimensi Service Quality (SERVQUAL), yakni Tangible, Reliability, 
Responsiveness, Assurance dan Ernphaty. Dimensi Tangible terdiri dari lima 
atribut, yaitu: bentuk fisik ATM, kelengkapan fasilitaslfitur ATM, lokasi ATM, 
kebersihan outlet ATM, dan kenyamanan outlet ATM. Dimensi Reliability.terdiri 
dari empat atribut, yakni: ATM selalu berfungsi, ATM on line 24 jam, jaringan 



ATM, dan tarif administrasi transaksi ATM. Dimensi Responsiveness terdiri dari 
empat atribut, yaitu: kecepatan proses transaksi, kejelasan petunjuk penggunaan 
ATM, kernudahan penggunaan ATM, dan kemudahan proses penggantian PIN. 
Dimensi Assurance terdiri dari empat atribut, yaitu: jaminan keamanan dalam 
bertransaksi, jaminan ketersediaan uang, jaminan sistern pencatatan yang 
akurat, dan jaminan privasi saat transaksi. Terakhir adalah Dimensi Empathy 
yang terdiri dari tiga atribut meliputi: layanan konsultasi gratis mengenai ATM 24 
jam, pelayanan terhadap komplain, dan kemudahan proses pemblokiran kartu 
ATM. 

Hasil pengukuran Penality Reward Analysis menunjukkan bahwa hampir 
setiap atribut yang diukur masuk pada kategori Performance, yang berarti apabila 
atribut-atribut tersebut tidak terpenuhi akan mengurangi kepuasan dan 
sebaliknya apabila terpenuhi akan menambah kepuasan. Sementara atribut yang 
mendasar (Basic) adalah Lokasi ATM yang Strategis, berarti apabila atribut ini 
tidak terpenuhi akan menyebabkan ketidakpuasan namun bila terpenuhi tidak 
akan menambah kepuasan. Berdasarkan Importance and Performance Analysis, 
pada umumnya di setiap atribut masih terdapat kesenjangan antara tingkat 
kepentingan dan tingkat kinerja. Dari gambar kuadran kartesius yang 
menunjukkan penempatan setiap atribut berdasar pada tingkat kepentingan dan 
kinerjanya, ha1 yang harus menjadi perhatian adalah atribut yang berada pada 
daerah underact, yang berarti nasabah merasa atribut tersebut penting namun 
manajemen belum rnelaksanakannya dengan baik, atribut ini meliputi: ATM BNI 
selalu berfungsi, jaminan ketersediaan uang, jaminan sistem pencatatan yang 
akurat, dan jaminan privasi saat transaksi. 

Berdasarkan hasil analisis Structur21 Equation Modeling, model kepuasan 
yang dibangun secara teoritis sesuai dengan data empiris di lapangan. Hal ini 
memperkuat beberapa penelitian sebelumnya bahwa kepuasan sangat 
berhubungan dengan senlice quality yang diterima nasabah dan kepuasan juga 
berhubungan dengan perilaku yang mencerminkan kepuasan itu sendiri 
(behavioral intention). Dilihat dari kontribusinya terhadap kepuasan, dimensi 
Reliability mempunyai nilai paling besar dibanding dengan dimensi lainnya. 
Urutan kedua adalah dimensi Assurance, ketiga adalah Responsiveness, 
keempat adalah Tangible dan kelima adalah Empathy. Berdasarkan Customer 
Satisfaction Index Analysis, indeks kepuasan yang paling tinggi terdapat pada 
atribut ATM on line 24 jam sementara indeks paling rendah terdapat pada atribut 
tarif administrasi transaksi. Total indeks kepuasan nasabah terhadap pelayanan 
ATM BNI hanya mencapai 50,83 persen. Hal ini berarti dari 100 orang nasabah 
proporsi antara yang menyatakan kepuasan dan ketidakpuasan terhadap 
pelayanan ATM BNI cenderung berimbang. lndikator dari kepuasan (behavioral 
intention) yang diuji pada penelitian ini ada tiga, yakni kepuasan secara umum, 
loyalitas dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi yang cukup 
rendah terjadi pada peubah loyalitas maupun rekomendasi, dibandingkan 
dengan kepuasan secara umum. 

lmplikasi manajerial dari hasil penelitian tersebut, diantaranya yaitu: 
Lokasi ATM yang strategis menjadi atribut paling mendasar yang harus dipenuhi 
dalam pelayanan ATM BNI. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan studi 
kelayakan penempatan ATM baru dengan pengambilan keputusan atas 
persetujuan antara pihak kantor cabang suatu wilayah dengan pihak ATM RC. 
Selain pembaharuan terhadap mesin ATM, agar ATM BNI selalu berfungsi 
sebaiknya dilakukan kerjasama yang lebih intensif dengan pihak ketiga terutama 
pihak yang terkait dengan masalah saluran komunikasi dan aliran listrik. Jaminan 
ketersediaan uang dapat dilakukan dengan melakukan penjadwalan restocking 
yang disesuaikan dengan prediksi tanggal kapan terjadi permintaan penarikan 



uang tunai yang tinggi dan kapan terjadi permintaan penarikan uang tunai pada 
kondisi normal untuk setiap bulannya. Sarana transportasi untuk restocking dan 
kegiatan operasional lainnya perlu diperhatikan pula oleh pihak manajemen 
disesuaikan dengan pertambahan jumlah mesin ATM BNI, dan kesigapanlsikap 
proaktif petugas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjamin 
ketersediaan uang di ATM. Untuk mewujudkan sistem pencatatan yang akurat, 
pihak BNI perlu menyediakan pernyataan yang jelas untuk setiap transaksi. 
sehingga dapat mempermudah nasabah rnemverifikasi keakuratan pencatatan 
transaksi termasuk konfirmasi transaksi. 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan 
dalam menyusun strategi kepuasan pelayanan ATM BNI. Unsur-unsur dari 
kualitas pelayanan (Servqual) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
kepuasan. Khususnya bagi komponen-komponen pembentuk Reliability yang 
hendaknya menjadi prioritas, karena dimensi ini mempunyai pengaruh besar 
terhadap pencapaian kepuasan. Tarif administrasi transaksi harus menjadi 
perhatian pihak manajemen, karena atribut ini yang secara konsisten sangat 
rendah kontribusinya terhadap kepuasan, terlebih atribut ini termasuk dalam 
kategori Performance. Hal ini dapat dilakukan dengan kembali mengevaluasi 
penetapan tarif biaya administrasi transaksi dan melakukan sosialisasi bagi para 
nasabah terutama berkenaan dengan pembebanan biaya administrasi. 
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