
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan teknologi informasi serta telekomunikasi 

yang sangat pesat, kini berimbas pada perubahan perilaku masyarakat. 

Masyarakat sernakin pandai dalam memilih suatu produk dengan cara 

membandingkan antara produk sejenis, yang tentu saja sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan mereka. Dampak lainnya bagi produsen adalah semakin ketatnya 

persaingan antar produsen untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini. 

Dampak dari perubahan teknologi juga berpengaruh 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. Agar dapat bersaing, kini bank-bank juga 

berusaha mencari cara bagaimana mengurangi cost, dan salah satunya adalah 

dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Menurut hasil riset yang dilakukan 

oleh Gerrad dan Cunningham (2004), persaingan antara bank yang semakin 

tinggi menjadikan nasabah kini semakin mudah untuk berpindah dari satu bank 

ke bank lainnya. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi nasabah 

berpindah bank antara lain dikarenakan oleh kegagalan pelayanan, penetapan 

harga, dan ketidaknyamanan. Kegagalan dalam ha1 pelayanan ini termasuk 

didalamnya adalah kegagalan dalam produk ataupun staf-nya. Selain itu, 

berdasarkan riset tersebut dikatakan bahwa 75 persen nasabah berganti bank 

dikarenakan oleh kegagalan lebih dari satu kali, ha1 ini berarti bahwa nasabah 

akan berpindah ke bank lain apabila dia telah mengaiami pengalaman yang 

kurang baik lebih dari satu kali. Sehingga pihak bank perlu memperhatikan ha1 ini 

dengan cara berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabah, diantaranya 



adalah dengan mengelola fasilitas pelayanan ATM atau Automatic Teller 

Machine sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan saat ini ATM sudah berkembang 

pesat dan mempunyai kontribusi besar dalam memberikan pelayanan finansial. 

Fasilitas ATM ini di lndonesia pertama kali diperkenalkan oleh Bank 

Niaga pada tahun 1987, yang pada awalnya hanya berfungsi sebatas menarik 

uang tunai kini ATM mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat 

pembayaran. Melalui ATM, nasabah antara lain bisa membayar rekening listrik, 

rekening telepon, pulsa isi ulang handphone, kartu kredit, pajak bumi dan 

bangunan (PBB). Pada tahun 1998, jumlah kartu ATM di lndonesia baru 

mencapai 13,17 juta dengan nilai tarik tunai Rp. 20,5 triliun, sementara pada 

tahun 2001, jumlah kartu ATM yang beredar meningkat menjadi 19,74 juta 

dengan nilai tarik tunai Rp. 207,3 triliun. 

Semakin pentingnya fungsi ATM, maka persaingan antar bank dalam ha1 

penyediaan pelayanan ATM yang beraneka ragam pun semakin tinggi. Bahkan 

kini perkembangan ATM sudah 'mengarah kepada fee-based income, dan 

perluasan jaringan ATM. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya 

bank-bank besar seperti Bank Central Asia dan Bank Mandiri yang masih 

menganggap ATM sebagai lambang bonafiditas dan eksklusivitas. Namun, 

dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna ATM maka semakin banyak 

perbankan yang memilih bergabung dalam jaringan ATM. Saat ini terdapat lima 

jaringan ATM yang jangkauannya cukup luas yakni ATM Bersama, ATM ALTO, 

ATM Cakra, ATM BCA dan ATM Link. 

Data Bank lndonesia (BI) menyebutkan bahwa selama tahun 2003, terjadi 

peningkatan aktivitas penggunaan alat pembayaran berbasis kartu, yaitu kartu 

kredit, kartu debit, dan kartu ATM. Peningkatan ini antara lain disebabkan 

semakin meluasnya jaringan pelayanan ATM, baik akibat penambahan mesin 

ataupun akibat makin banyaknya bank anggota switching ATM. Dari ketiga jenis 



alat pembayaran berbasis kartu, kartu ATM merupakan alat pembayaran dengan 

aktivitas tertinggi, yakni mencapai Rp. 342,9 triliun. Sedangkan nilai transaksi 

kartu kredit dan kartu debit masing-masing hanya Rp. 25 triliun dan Rp. 9,8 

triliun. Hal ini menunjukkan aktivitas kartu ATM memiliki potensi peningkatan 

yang paling tinggi dari alat pembayaran berbasis kartu lainnya. Itu berarti pula 

bahwa kartu ATM sebagai jenis alat pembayaran berbasis kartu paling 

mendekati fungsi uang. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa BCA saat ini menjadi 

pemimpin pasar kartu ATM sekitar lebih dari 50 persen. Begitupun dengan 

jumlah ATM dan jumlah transaksinya paling tinggi dibandingkan dengan bank 

lainnya. 

Tabel 1. Jumlah ATM Beberapa Bank d i  Indonesia dan Transaksi Rata-rata 
Per Bulannya 

Sumber: Majalah InfoBank, 2004. 

Menurut Anita (2004), persaingan dalam dunia perbankan dari tahun ke 

tahun akan semakin tinggi. Beberapa issue yang rnenjadi jembatan menuju 

profitability perlu digali dari setiap bank. Salah satunya adalah dengan me- 

manage customer relationship. Membangun hubungan dengan nasabah adalah 

bagaimana membangun sales force yang efektif dengan cara menterjemahkan 



kebutuhan nasabah. Attention in details akan sangat besar pengaruhnya dalam 

service industry, seperti bank atau perusahaan finansial lainnya. Selain itu, 

berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Frontier pada semester pertama 

tahun 2004 terhadap industri perbankan di lndonesia menunjukkan bahwa 

harapan nasabah terhadap pelayanan bank meningkat dibandingkan dengan 

harapan nasabah pada tahun 2003. Terdapat tiga dimensi kualitas pelayanan 

yang relatif mengalami peningkatan harapan terbesar. Pertama, nasabah ingin 

dilayani lebih cepat. Waktu adalah komoditas yang makin berharga bagi 

nasabah. Nasabah lebih tidak sabar menunggu, untuk pelayanan di customer 

service misalnya, 90% nasabah mengharapkan waktu menunggu tidak boleh 

lebih dari 15 menit atau kira-kira lima menit lebih cepat dibandingkan dengan 

suwei pada tahun sebelumnya. Kedua, nasabah lndonesia makin mengharapkan 

pelayanan yang makin nyaman. Semua proses pelayanan haruslah mudah dan 

tidak merepotkan, melihat gap yang terjadi antara harapan dan kenyataan dalam 

ha1 kenyamanan, perbaikan proses delivery akan makin penting menentukan 

kepuasan nasabah pada masa mendatang. Ketiga, nasabah lndonesia semakin 

mengharapkan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih berkualitas. 

Nasabah menginginkan bank sebagai lembaga dan petugas lini depan lebih pro 

aktif memberikan informasi, seperti informasi mengenai produk baru, proses 

pelayanan perbankan, status keuangan nasabah, ataupun informasi mengenai 

kesempatan berinvestasi yang lebih menarik. 

PT Bank Negara lndonesia (Persero) Tbk atau lebih dikenal dengan 

nama BNI 46 pada tahun 2004 melakukan pembenahan secara menyeluruh 

termasuk mengganti logo. Selain itu, untuk lebih memfokuskan pengelolaan 

bisnis di segmen ritel, manajemen BNI telah melakukan penataan kembali yang 

sebelumnya SBU ritel kini dibagi menjadi SBU Konsumer dan SBU Komersial. 

Hal ini dilakukan agar masing-masing SBU tersebut dapat lebih fokus dalam 



mengelola pengembangan produk dan layanan sesuai tuntutan pasar. Dari ha1 

tersebut, BNI semakin menunjukkan perhatiannya yang lebih besar terhadap 

pelayanan kepada nasabahnya. Hal ini sesuai dengan visi baru BNI, yakni ingin 

menjadi bank nasional terkemuka dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. BNI memulai bisnis di bidang ATM sejak tahun 1993, dengan 

perkembangan dan persaingan bisnis di bidang ATM, BNI juga terus melakukan 

penambahan jumlah ATM, fasilitas-fasilitas ATM dan jaringan distribusinya. Hal 

ini guna memenuhi tuntutan nasabah dalam penggunaan ATM yang semakin 

meningkat frekuensinya baik dalam ha1 jumlah transaksi maupun nilai rupiahnya. 

Sampai dengan akhir tahun 2004, jumlah ATM BNI telah mencapai lebih dari 

2200 buah ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah grafik 

perkembangan jumlah ATM BNI dimulai sejak pengoperasian ATM pada tahun 

1993 sampai dengan September 2004. 
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Gambar 1. Perkembangan Jumlah ATM BNI 



Melihat latar belakang tersebut maka ATM sebagai salah satu fasilitas 

pelayanan suatu bank perlu dikaji kinerjanya apakah sesuai dengan kebutuhan 

nasabah dan membuat mereka puas atau tidak. Sehingga dari hasil evaluasi 

tersebut diharapkan dapat diambil langkah-langkah baru agar tercipta loyalitas 

nasabah yang semakin tinggi dan juga menghasilkan nasabah baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengetahui latar belakang di atas, maka perurnusan masalah 

dapat diperoleh melalui hirarki pertanyaan sebagai berikut: 

1. Pertanyaan Manajemen 

a. Apakah pelayanan ATM yang diterapkan sekarang sudah sesuai dengan 

harapan nasabah? 

b. Bagaimana merumuskan program peningkatan pelayanan terhadap 

nasabah pengguna ATM? 

2. Pertanyaan Riset 

a. Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui karakteristik nasabah 

pengguna ATM BNI? 

b. Apa yang harus dilakukan untuk rnengetahui tingkat kepuasan nasabah 

terhadap pelayanan ATM BNI? 

3. Pertanyaan lnvestigasi 

a. Faktor-faktorlatribut-atribut apa saja dari pelayanan ATM yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah? 

4. Pertanyaan Pengukuran 

a. Bagaimana tingkat atau skor kepuasan nasabah terhadap pelayanan 

ATM BNI, baik kepuasan total rnaupun nilai kepuasan untuk setiap 

atributnya? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan ATM BNI 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktorlatribut-atribut yang 

rnernpengaruhi kepuasan nasabah terhadap pelayanan ATM BNI. 

c. Merurnuskan implikasi manajerial bagi pengembangan dan peningkatan 

kepuasan nasabah terhadap pelayanan ATM BNI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rnasukan bagi pihak yang 

berkepentingan dalarn pengambilan keputusan, baik keputusan pemasaran bagi 

para pemasar maupun keputusan pembelian bagi konsumen. Sedangkan bagi 

institusi pendidikan, dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan sebagai 

pembanding dalam penelitian pengukuran kepuasan nasabah selanjutnya: 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian pengukuran kepuasan nasabah terhadap pelayanan ATM BNI 

ini dibatasi hanya pada nasabah Bank BNI Cabang Utama Juanda-Bogor. 




