
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dunia perbankan yang semakin meningkat baik dalam 

penyediaan produk dan jasa maupun fasilitas yang tersedia menjadi tuntutan 

masyarakat yang harus mampu dipenuhi oleh dunia perbankan, salah 

satunya adalah melalui peningkatan pelayanan kepada nasabah. Disamping 

itu pula tuntutan masayarakat yang mengharapkan kegiatan perbankan tetap 

dapat dilakukan ketika bank-bank itu sendiri tidak beroperasi, kenyataan ini 

yang membuat industri perbankan untuk teris berpikir dalam 

mengoptimalkan saluran distribusinya. 

Sebagai salah satu alternatif saluran distribusi perbankan saat ini 

adalah Automatic Teller Machine yang dapat menggantikan operasi bank 

selama dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu. Kemampuan 

yang dimiliki ATM tidak hanya terbatas pada pengambilan uang tunai dan cek 

saldo saja seperti pertama kali mesin ATM diperkenalkan di Indonesia namun 

saat ini kemarnpuan ATM sudah pada transfer antar rekening, pembayaran 

rekening telpon, pemhayaran kartu kredit dan pembelian pulsa telepon 

genggam. 

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih 

sebuah bank adalah faktor keamanan dan kemudahan. Dalam ha1 ini ATM 

mampu memberikan kemudahan pada nasabah melalui distribusinya di 



lokasi-lokasi yang strategis, dan banyaknya fasilitas yang terdapat pada ATM 

seperti dijelaskan sebelumnya. 

Perusahaan yang bergerak di industri listrik, air minum, kartu kredit, 

telepon, telepon seluler bahkan gaji sudah menyerahkan urusan 

pembayarannya pada bank-bank, karena keputusan yang mereka ambil 

sudah benar yaitu cost & benefit analisys untuk pendirian outlet-outlet atau 

kios-kios penampungan pembayaran disamping menambah biaya pada 

perusahaan juga menambah panjang rantai kembalinya uang kepada 

perusahaan. 

Sedemikian penting fungsi ATM sebagai pengganti petugas front office 

yang semakin meningkat kompleksitas transaksinya, maka sudah sepatutnya 

perbankan untuk lebih serius dalam pengelolaan dan pengembangan ATM itu 

sendiri. Pengelolaan ATM yang kurang fokus akan berakibat buruk terhadap 

kinerja / performance ATM bank tersebut yang akan berdampak pula 

terhadap image masyarakat kepada bank tersebut secara keseluruhan. 

Dalam tugas akhir ini akan membahas tentang strategi pengelolaan 

ATM pada Bank XYZ sehingga diharapkan kinerja dari ATM miliknya dapat 

memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal dan dapat 

mengurangi masalah-masalah yang sering terjadi pada ATM. Dengan 

demikian judul yang diambil adalah : Strategi Pengelolaan Automatic Teller 

Machine (ATM) pada PT. Bank XYZ (Persero) Tbk. 



B. ldentifikasi Masalah 

ldentifikasi masalah yang diperoleh dalam pengelolaan ATM pada 

Bank XYZ adalah adanya beberapa unit 1 divisi yang terlibat dalam 

pengelolaan ATM sehingga menyulitkan manajemen dalam pengendalian 

dan menentukan kinerja pengelolaan ATM. Unit - unit tersebut adalah Divisi 

Pemasaran, Teknologi, Pembinaan Bisnis Ritel, Keuangan, dan Operasional 

yang pada kondisi saat ini berjalan tanpa adanya satu garis struktur 

organisasi yang jelas dan tegas, unit mana sebagai koordinator dan sebagai 

pelaksana serta pendukung. Disamping itu pula adanya dualisme 

tanggungjawab operasional ATM I day to day operations ATM. Dualisme 

pengelolaan tersebut adalah adanya pihak eksternal (anak perusahaan Bank 

XYZ, yaitu PT. X) yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ATM dan 

pihak internal Bank. Pembagian tugas dan tanggunjawab pengelolaan ATM 

saat ini berdasarkan wilayah operasi dan jumlah ATM dalam suatu daerah 

tertentu yang dikelola oleh internal Bank XYZ dan pihak eksternal. Ada dua 

pengelolaan ATM pada internal XYZ yaitu bila pada suatu kota tertentu 

terdapat lebih dari 20 ATM maka ATM tersebut akan dikelola oleh unit dari 

Divisi Operasional (OPR) yang disebut ATM Regional Center, tetapi apabila 

kurang dari 20 ATM, pengoperasian ATM dikelola oleh masing-masing 

Kantor Cabang terdekat. Namun demikian pada kondisi saat ini masih 

berjalan pula sistem pengoperasian ATM yang dikelola pula oleh pihak 

eksternal yaitu PT. X. Perusahaan ini telah menjalin kerja sama pula dengan 

Bank XYZ untuk melakukan perbaikanlperawatan dan penyediaan suku 



cadang terhadap masing-masing ATM sebatas kemampuan PT. X tersebut. 

Artinya apabila PT. X tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam ha1 

perbaikan atau penyediaan suku cadang, maka PT. X akan berhubungan 

dengan pihak lain (model subkontrak) yaitu vendor dari masing-masing jenis 

ATM tersebut, dan apabila permasalahan yang terjadi berkaitan dengan 

komunikasi maka PT. X akan merekomendasikan 1 menginformasikan 

kepada Bank XYZ. Dalam ha1 ini Bank XYZ akan menghubungi vendor 

komunikasi berkaitan dengan masalah tersebut, sehingga dalam ha1 ini tugas 

dan tanggung jawab masih belum sepenuhnya dilimpahkan yang akan 

berakibat terhadap rantai kerja yang panjang dalam suatu penanganan 

masalah. Pada lampiran 2 ditampilkan alur kerja pengoperasian mesin ATM 

(day to day operastions TM) oleh Bank XYZ dan pada lampiran 3 ditampilkan 

alur kerja pengoperasian mesin ATM oleh PT. X. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini hanya terbatas pada 

mendapatkan alrenatif formulasi strategi pengelolaan ATM pada Bank XYZ 

khususnya mengenai sistem pengelolaan dan organisasi yang menangani 

bisnis ATM. 



D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagaimana menyusun strategi pengelolaan ATM agar mudah 

dalam pengendalian / monitoring dan dapat meningkatkan kinerja 

operasional ATM dalam memberikan kepuasan kepada nasabah ? 

2. Bagaimana strategi pengelolaan ATM yang ada pada Bank XYZ 

saat ini ? 

3. Bagaimana strategi pengelolaan ATM bila ditinjau berdasarkan 

kajian teori strategi ? 

4. Bagaimana mengukur kinerja strategi pengelolaan ATM Bank 

XYZ? 

E. Tujuan 

Tujuan penulisan ini adalah : 

Untuk mendapatkan alternatif strategi pengelolaan ATM yang 

tepat bagi Bank XYZ, sehingga strategi yang diperoleh dapat dijadikan 

pertimbangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. 



F. Manfaat 

Manfaat penulisan ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan. 

Sebagai rekomendasi dalam menerapkan strategi manajemen 

operasi pengelolaan ATM dan untuk meningkatkan kinerja I pelayanan 

ATM Bank XYZ mencapai 97% (performance standard 97%). 

2. Bagi Penulis. 

Memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan penyusunan 

strategi manajemen operasi pengelolaan ATM yang dapat diterapkan 

sebagai kontribusi dalam mendukung tercapainya strategi perusahaan. 




