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JUDUL:   Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah 

Pada Penggunaan Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

pada Bank Central Asia (BCA).  

 Studi Empiris : Nasabah di DKI Jakarta, Jawa Barat dan 

Banten.    

 

I.  PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

 Anjungan Tunai Mandiri atau kita kenal dengan ATM merupakan 

pengembangan penting dari jasa perbankan yang memberikan 

keuntungan atau kemudahan kepada semua nasabah bank yang 

mempunyai sarana ATM. Sebelum dikenalnya adanya ATM di awal 

tahun 1970, para nasabah bank hanya dapat mengambil dananya 

terbatas pada jam operasional bank saja. Para nasabah biasanya harus 

menunggu di antrian yang panjang setiap hari Jumat sore hanya untuk 

mengambil dana mereka yang akan dipergunakan pada akhir minggu. 

ATM membuka pandangan baru mengenai kenyamanan dari nasabah 

untuk mendapatkan jasa perbankan selama 24 jam perhari, 365 hari 

pertahun (John Charles Bradbury, 1998). Jaringan antara bank seperti 

Plus, Cirrus dan Honor segera dikembangkan sehingga nasabah tidak 

harus mengambil dananya di tempat nasabah tersebut mempunyai 

rekening melainkan dapat di seluruh dunia. Biasanya untuk 

mendapatkan jasa tersebut, bank akan membebankan biaya untuk 

setiap transaksi yang terjadi. 

 Dunia perbankan di Indonesia tumbuh dengan pesat, situasi ini 

mulai dirasakan sejak pemerintah menggulirkan beberapa paket 

kebijaksanaan mengenai perbankan. Salah satu paket  kebijaksanaan 

pemerintah tersebut adalah Pakto 1988 yang memberikan kemudahan 

dalam kegiatan perbankan di Indonesia. Sebagai dampak dari 

kebijaksanaan itu terjadi booming bank-bank baru. Kondisi tersebut 

menimbulkan persaingan antar bank. Persaingan yang terjadi antara 
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bank di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran misi perbankan, 

dari “Banking” Oriented” menjadi “Customer Oriented”. Bank tidak 

segan lagi mengeluarkan dananya untuk menghasilkan  produk-produk 

baru yang mengikuti trend teknologi sehingga bisa menjaring nasabah 

lebih banyak. 

 Pesatnya perkembangan teknologi  informasi saat ini turut 

memberikan andil yang besar dalam perbankan Indonesia. 

Komputerisasi dalam bidang perbankan sudah  dirasakan menjadi 

suatu kebutuhan penting bagi Bank yang ingin berkembang. Ditambah 

lagi dengan adanya fasilitas pelayanan interaktif  yang tidak menemui 

kendala waktu. Sistem tersebut dapat bekerja dan beroperasi dalam 24 

jam dalam melayani nasabah, diantaranya adalah Phone Banking dan 

Automated Teller Machine (ATM). 

 Investasi perbankan untuk pengadaan sebuah ATM sangatlah 

besar, hal ini disebabkan karena selain harga ATM itu sendiri cukup 

mahal diperlukan pula peralatan komputer dan jalur komunikasi yang 

cukup rumit sebagai pusat kontrol. Disamping itu  perlu disiapkan 

sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola. Pemeliharaan 

ATM juga memerlukan dana yang tidak sedikit, mengingat intensitas 

penggunaan dana oleh masyarakat cukup sering dan komunikasi 

antara ATM dan pusat kontrol yang harus terjaga sepanjang waktu 

menyebabkan mesin harus dalam keadaan selalu siap. 

 Salah satu Bank di Indonesia yang mempunyai perkembangan 

yang cukup pesat, baik dari sisi perbankan maupun teknologinya 

adalah Bank Central Asia (BCA). 

BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 di Jakarta dengan 

nama Bank Central Asia NV. BCA terus berkembang dan sejak tahun 

1977 BCA telah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. 

Kemajuan BCA terlihat pula dari total aset yang selalu meningkat 

dari Rp 36,10 triliun di tahun 1996 menjadi Rp 53,36 triliun pada akhir 

Desember 1997. Walaupun pada tahun 1998 total aset BCA sempat 
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turun saat terjadi rush namun pada posisi akhir Desember 1998 

berhasil melewati posisi Desember 1997 sehingga menjadi Rp 67,93 

triliun, dan pada akhir Desember 1999 telah mencapai Rp 96,45 triliun. 

Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana pada BCA 

merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh BCA. 

BCA tumbuh menjadi Bank Retail/Consumer terbesar di Indonesia. Ini 

dibuktikan dengan jumlah nasabah yang pada Agustus 1999 mencapai 

7,7 juta nasabah perorangan dan 300 ribu nasabah perusahaan. Dari 

sekitar 8 juta nasabah BCA, sebanyak lebih dari 5 juta di antaranya 

menjadi pemegang kartu ATM/Debit BCA.  

Kinerja yang mengesankan tersebut, mengantarkan BCA berhasil 

keluar dari BPPN pada 25 April 2000 sehingga kini statusnya bukan 

sebagai Bank Take Over (BTO) lagi. Kinerja ini menjadi dasar bagi BCA 

untuk mengambil langkah strategis dengan melakukan go public di 

pasar modal. 

BCA menyeimbangkan antara keuntungan yang diperoleh dengan 

layanan yang diterima oleh nasabah. Dengan selalu menjaga 

kepercayaan nasabah, BCA siap memasuki era globalisasi, era 

milenium baru. 

Strategi BCA untuk mempertahankan kinerjanya antara lain 

adalah menjadi agen penyelesaian pembayaran nasional (national 

payment settlement agency) yang utama, unggul dalam retail banking 

dan consumer banking, memberikan kenyamanan dan layanan yang 

berkualitas bagi para nasabah, serta mencapai kinerja keuangan yang 

mantap. 

Oleh karena itu BCA memfokuskan strategi usaha pada tiga hal 

utama yaitu: pertumbuhan portofolio kredit; meningkatkan dan 

memanfaatkan basis nasabahnya yang besar; dan memperkuat 

infrastruktur pengendalian risiko BCA. 

BCA yakin bahwa sejalan dengan peningkatan perekonomian 

nasional, BCA dengan jumlah nasabah yang besar, jaringan cabang 
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dan ATM yang luas, dan infrastruktur teknologinya yang canggih, 

bersama-sama dengan namanya yang telah dikenal oleh masyarakat 

luas, akan mampu memberikan keunggulan-keunggulan kompetitif dari 

segi pembiayaan sumber dana yang lebih rendah dan pertumbuhan 

pendapatan yang lebih tinggi. 

BCA bertekad memelihara kepercayaan yang telah diterima 

melalui berbagai layanan terbaiknya. Peningkatan mutu pelayanan 

yang terus menerus, dan upaya mempertajam keunggulan produk-

produk yang ada serta berbagai kemungkinan pengembangannya 

untuk waktu-waktu mendatang, tentu saja memiliki implikasi yang 

sangat positif terhadap kinerja keseluruhan BCA. 

Dalam rangka itu, upaya-upaya untuk peningkatan kualitas 

sumber daya manusia serta kemampuan dalam hal pengaplikasian 

teknologi baru selalu menjadi perhatian manajemen. Antisipasi 

terhadap tuntutan komitmen penuh terhadap kepuasan nasabah, 

menjadi modal penting untuk menjadikan BCA sebuah bank yang 

memiliki prospek sangat baik. 

Komitmen yang kuat dari manajemen BCA untuk melakukan 

inovasi tiada henti telah membuahkan hasil yang menggembirakan. 

Kini, BCA sudah diakui sebagai bank yang memberikan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat, khususnya nasabah. 

Pelayanan terbaik tersebut didukung oleh beberapa keunggulan 

yang dimiliki oleh BCA, yaitu: jaringan yang luas, penerapan teknologi 

perbankan, produk dan layanan yang inovatif dan beragam, SDM yang 

profesional, dan kepedulian terhadap lingkungan. 

Sampai bulan Agustus 1999, BCA telah memiliki 795 kantor 

cabang di seluruh Indonesia, 2 kantor cabang dan 2 kantor perwakilan 

di luar negeri, yakni di New York, Bahamas Island, Hongkong, dan 

Singapura. 
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BCA juga bekerja sama dengan 1.482 bank koresponden di 79 

negara. Jaringan ini memudahkan nasabah BCA dalam melakukan 

transaksi perbankan dengan rekan bisnis di seluruh dunia. 

Jaringan ATM BCA, yang memungkinkan nasabah BCA melakukan 

berbagai transaksi seperti penarikan uang tunai dan pembayaran 

berbagai tagihan selama 24 jam sehari 7 hari seminggu, telah 

mencapai 2000 ATM di seluruh Indonesia. 

BCA memiliki jaringan Debit yang terluas di Indonesia, dengan 

2.398 Merchant, 3.808 outlet dan 4.965 terminal EDC per 31 Desember 

1999. Di samping itu, BCA memiliki jaringan kartu kredit, dengan 

25.000 tempat usaha yang menerima kartu Kredit BCA, serta memiliki 

275.000 pemegang kartu kredit. 

Penggunaan teknologi canggih selain merupakan kebutuhan untuk 

menunjang jaringan BCA yang tersebar luas juga merupakan komitmen 

untuk memberikan layanan yang nyaman bagi nasabah BCA. 

Pada tahun 1991, BCA telah menggunakan Very Small Aperture 

Terminal (VSAT) untuk memudahkan komunikasi antarkantor cabang 

BCA dan sistem komunikasi eksklusif melalui satelit yang 

memungkinkan kantor cabang BCA online. 

Sejak tahun 1992 komunikasi antarkantor cabang BCA di 

Indonesia dan kantor pusat beserta seluruh jaringan ATM BCA dapat 

dilakukan langsung melalui satelit Palapa. Untuk mendukung 

terselenggaranya transaksi international yang cepat dan akurat 

diterapkan Society of Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT). 

Sistem operasional yang selalu ditingkatkan didukung oleh 

penggunaan salah satu jenis komputer mainframe yaitu IBM AS/400 

pada tahun 1985. Sejalan dengan perkembangan BCA, pada tahun 

1993, BCA menerapkan sistem sentralisasi dengan 

mengimplementasikan Sistem Pembukuan Terpadu (Consolidated 

General Ledger). Disusul dengan implementasi Sistem Perbankan 



 6   

Terpadu (Integrated Banking System) pada tahun 1994. Dan semua 

sistem informasi BCA termasuk perangkat keras, piranti lunak serta alat 

komunikasi telah berhasil melewati Tahun 2000 atau mengatasi 

Masalah Komputasi Tahun 2000 - MKT2000 (Y2K Readiness). 

Pada tahun 1987, BCA menjadi pelopor dalam memasyarakatkan 

penggunaan kartu ATM BCA (Bank Card) yang memungkinkan nasabah 

untuk mengambil uang di lokasi-lokasi strategis atau kantor cabang 

BCA melalui ATM BCA. 

TAHAPAN, yang menjadi pelopor tabungan berhadiah diluncurkan 

BCA pada tahun 1989. Melalui tabungan yang banyak diminati ini, BCA 

berhasil menghimpun dana masyarakat yang besar dan terus 

meningkat sejalan dengan dikembangkannya berbagai program hadiah 

dan layanan lainnya. 

Dalam layanan kartu Kredit, BCA Card Center selain menerbitkan 

BCA Card juga dipercaya mengeluarkan tiga macam kartu Kredit utama 

dunia, yaitu Visa Card, MasterCard, dan JCB Card. 

Sejak tahun 1998, kartu ATM BCA berfungsi pula sebagai kartu 

Debit BCA sehingga dapat dipakai belanja pada toko Debit BCA di 

seluruh Indonesia. 

Untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, BCA juga 

mengembangkan jasa perbankan telepon dan on-line banking. Saat ini 

BCA memiliki 9 lokasi BCA by Phone yang menerima sekitar 18.000 

panggilan per hari dan 8 lokasi Halo BCA yang menerima 5.000 

panggilan per hari pada bulan Desember 1999. Baru-baru ini BCA 

memperkenalkan BCA Link yang bermanfaat sebagai cash management 

bagi nasabah korporasi. Di samping itu, BCA telah menyiapkan jasa 

layanan on-line banking melalui internet. BCA merencanakan 

menggunakan internet sebagai delivery channel yang memberikan 

kemudahan bagi nasabah untuk memperkuat posisi BCA sebagai agen 

penyelesaian pembayaran nasional yang utama. 
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Untuk mengelola berbagai aset tersebut BCA juga mendidik dan 

melatih SDM secara terus menerus, baik di dalam maupun luar negeri, 

sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan perbankan Indonesia 

dan dunia yang terus berubah serta mampu mengantisipasi masa 

depan secara lebih baik. Sejumlah lebih 21.000 karyawan BCA yang 

profesional siap melayani nasabah di seluruh Indonesia. 

Sejumlah prestasi penting dalam hal layanan terbaik bagi 

masyarakat, khususnya nasabah, sudah mendapat pengakuan dari 

berbagai lembaga independen, termasuk dari media dalam negeri dan 

luar negeri. 

Dari tahun 1993 hingga 1996, majalah Far Eastern Economic 

Review memberikan penghargaan pertama dalam financial soundness 

di antara perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Majalah-

majalah dalam negeri sudah sejak tahun 1996 memberikan pula 

serangkaian penghargaan mulai Gold Award higga The Best Customer. 

BCA adalah salah satu lembaga perbankan terkemuka di 

Indonesia. BCA menawarkan produk dan layanan yang lengkap dan 

telah memiliki beberapa perwakilan di luar negeri. Produk dan layanan 

BCA meliputi penyediaan fasilitas kredit, deposito, kartu kredit, 

electronic banking termasuk internet banking melalui www.klikbca.com, 

sampai treasury services. Dengan total aset IDR 96.45 triliun per 30 

Juni 2000, BCA adalah lembaga perbankan swasta terbesar di 

Indonesia. 

ATM BCA adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah 

Tabungan (Tahapan BCA, Tapres, BCA Dollar) dan Giro perorangan 

untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu ATM (Paspor) BCA 

pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 

Dengan menggunakan kartu ATM BCA, Nasabah dapat melakukan 

berbagai transaksi, seperti: 

 Penarikan Tunai.  
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Nasabah dapat melakukan penarikan uang tunai, kapan saja dan di 

mana saja. 

 Transfer Uang antar Rekening BCA  

Untuk keperluan apa saja, kapan pun, di mana pun di seluruh 

Indonesia, Nasabah dapat melakukan pengiriman uang ke rekening 

BCA lain dengan mudah dan langsung diterima saat itu juga.  

 Membayar Tagihan Bulanan.  

Nasabah tidak perlu antri dan menghabiskan waktu berjam-jam di 

loket-loket pembayaran hanya untuk membayar tagihan bulanan. 

Dengan kartu ATM BCA, Nasabah dapat melakukan pembayaran 

tagihan bulanan: Telepon, Telepon Selular (Genggam), PLN, Kartu 

Kredit, Radio Panggil, Pendidikan, Internet dan lain-Lain.  

 Membeli Pulsa Isi Ulang Prabayar Telepon Genggam Nasabah 

Nasabah dapat melakukan pembelian pulsa isi ulang telepon selular 

simPATI, pro-XL dan Mentari melalui ATM BCA.  

 Informasi Saldo 

Nasabah dapat melakukan pengecekan saldo rekening Nasabah. 

 Informasi Kurs 

Tersedia informasi kurs untuk mata uang USD dan SGD. 

 Mengubah PIN 

Dapat mengganti PIN sesuai dengan yang Nasabah inginkan. 

Semua transaksi di atas, dapat Nasabah lakukan melalui sekitar 

2.100 ATM BCA yang tersebar pada lokasi-lokasi strategis di seluruh 

Indonesia, kapan saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu termasuk 

hari libur. Selain fungsi di atas, ATM BCA juga dapat digunakan untuk: 

 Berbelanja dengan Kartu ATM BCA 

Kartu ATM (Paspor) BCA dapat berfungsi sebagai kartu debit. 

Nasabah dapat menggunakannya untuk berbelanja di ribuan tempat 

belanja yang berlogo Debit BCA. 

 Fasilitas pengambilan uang tunai di merchant/toko 
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Saat Nasabah berbelanja dengan Debit BCA, Nasabah juga dapat 

mengambil uang tunai dari merchant/toko dengan logo Tunai BCA. 

Pengambilan berkelipatan Rp 50.000 dengan batas maksimal Rp 

300.000. Sementara berlaku di Jabotabek. 

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA, selain hal tersebut 

diatas, mesin tersebut juga dapat digunakan untuk pengecekan saldo 

dan cash advance untuk seluruh pemilik: 

 BCA Card  

 Visa Plus/Electron 

 MasterCard/Cirrus  

Dari pembahasan di atas, yang dibicarakan hanya dari sisi bank 

yang menginginkan kepuasan dan kenyamanan para nasabahnya. 

Sedangkan kenyamanan dan kepuasan apa, yang diinginkan dari 

nasabahnya sehingga mempengaruhi minat dari para nasabah untuk 

menggunakan fasilitas ATM. 

   

B.  RUMUSAN MASALAH 

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat nasabah 

untuk memilih menggunakan fasilitas ATM. 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesetiaan dari 

nasabah terhadap bank. 

3. Apakah faktor kesetiaan nasabah mempunyai hubungan dengan 

preferensi nasabah dalam memutuskan penggunaan fasilitas ATM.  

 

C.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 

untuk menggunakan fasilitas ATM. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

kesetiaan nasabah terhadap bank. 

http://www.klikbca.com/website/indo/consumer_banking/credit_card/credit_card.html
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3. Mengetahui hubungan antara kesetiaan nasabah dengan preferensi 

nasabah dalam penggunaan fasilitas ATM.  

   

Kegunaan dari penelitian ini,  diharapkan dapat menjadi model 

acuan kepada pihak perbankan, khususnya bank-bank yang akan 

mengembangkan teknologi informasinya, salah satunya penggunaan 

ATM.  

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A.  KERANGKA PEMIKIRAN 

 Jika kita ingin mengetahui minat nasabah dalam menggunakan 

fasilitas ATM, sebaiknya kita mengetahui sedikit lebih banyak mengenai 

mesin  Anjungan Tunai Mandiri (ATM), proses maupun cara kerjanya.  

 Automated Teller Machine (ATM) adalah Self Service Terminal 

yang dibuat khusus untuk melayani nasabah dalam melakukan 

transaksi perbankan. Penggunaan ATM masih terbatas pada transaksi-

transaksi tertentu antara lain penarikan tunai, informasi saldo, transfer 

antar rekening dan pembayaran kartu kredit, telpon, listrik, asuransi, 

pendidikan dan informasi kurs.  

1. Jenis-jenis ATM menurut lokasi atau penempatan fisiknya ada 4 

jenis ATM, yaitu Lobby ATM, Through The Wall ATM, Vestibule ATM 

dan Drive Up ATM 

2. Komponen-komponen penyusun ATM secara fisik antara lain terdiri 

dari : Processor Board (otak dari sistem ATM secara keseluruhan, 

yang melakukan kendali proses terhadap seluruh sub sistem ang 

ada dalam ATM), Card Reader (untuk membaca data yang tertera 

pada kartu), Dispenser/Presenter (penarik uang dari kotak uang 

dalam ATM), Printer (mencetak bukti), Floppy Disk Drive (untuk 

install software ATM atau backup data), Encryptor (bertanggung 

jawab terhadap keamanan data, meng-encrypt PIN), Monitor 

(komunikasi antara nasabah dan ATM), Function Description Key 
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(tombol yang ada di sebelah kiri dan kanan monitor untuk memilih 

menu transaksi) dan Numeric Keypad (untuk memasukkan nomor 

PIN, nomor rekening dan jumlah uang). 

3. Jenis-jenis perangkat lunak untuk mengoperasikan mesin ATM 

tergantung dari setiap produsen mesin ATM tersebut, antara lain 

yaitu : Programmable ATM Software (PAS), NCR Direct Connect 

(NDC), NDC Diebold Emulation, IBM Message Compatible (IMC) dan 

NCR IBM Compatible (NIC). 

4. Jenis-jenis perangkat lunak ATM Controller sebagai komputer pusat 

(Host) antara lain: Switchwarel, Interlink/Sparrow, Base24, ON/2, 

ON/X, SEB 10, Systematics, OCM 24 dan Asset. 

5. Mode operasi ATM sebagai status kerja terminal adalah : Mode 

Power Up (saat pertama dihidupkan), Mode Out of Service (tidak 

bersedia melayani transaksi), Mode In Service (siap melayani 

transaksi), Mode Offline (komunikasi dengan host terputus), Mode 

Suspend (akan menunggu sampai transaksi yang sedang 

berlangsung selesai jika terjadi suatu penyimpangan pada sistem) 

dan Mode Supervisor (dapat melakukan perubahan parameter-

parameter ATM). 

6. Data-data operasional ATM yaitu : State Table (parameter yang 

menentukan urutan proses transaksi), Screen Table (menangani 

bentuk tampilan di layar CRT), Financial Institution Table (memuat 

informasi khusus dari identitas bank yang menerbitkan kartu), 

Configuration Parameter (untuk mengatur kerja ATM), Transaction 

Request Message (informasi yang telah dipilih oleh nasabah) dan 

Transaction Reply Message (jawaban dari Transaction Request 

Mesage). 

Prinsip kerja ATM ketika ATM mulai diaktifkan, terjadi proses 

loading perangkat lunak di terminal ATM. Kemudian terminal akan 

mengirim sinyal aktif (message power up) ke Host. Selanjutnya, Host 

akan mengirimkan semua data yang dibutuhkan terminal ATM untuk 



 12   

beroperasi. Data tersebut berupa state table, screen table, FIT dan 

configuration parameter. Setelah semua data diterima lengkap, 

terminal akan mengirim kembali sinyal ke Host yang menandakan 

terminal siap menerima perintah berikutnya, akhirnya Host mengirim 

sinyal Go In Service yang memerintahkan ATM untuk beroperasi. 

Saat transaksi terjadi, langkah pertama yang dilakukan ATM 

adalah mengambil data yang tertera di kartu dan data-data yang 

diinput oleh nasabah. Setelah semua data transaksi lengkap, kemudian 

dirangkum dalam Transaction Request Message dan dikirim ke Host. 

Selanjutnya Host akan melakukan proses otorisasi, yaitu 

membandingkan data nasabah yang ada di host. Host mengirim hasil 

otorisasi melalui Transaction Reply Message yang berisi persetujuan 

atau pembatalan transaksi. Jika transaksi telah selesai dengan baik, 

ATM akan mengirim sinyal lagi ke Host yang memberitahukan bahwa 

transaksi sudah selesai. 

Dari sisi efisiensi, khususnya dari penghematan jumlah tenaga 

teller. Seorang teller rata-rata hanya bisa menangani sekitar 100 

transaksi perhari. Sedangkan dibandingkan dengan mesin ATM yang 

mampu melakukan transaksi tanpa henti sebanyak 600.000 perhari 

(Ferryandi Rahadyan, 2001). Selain itu, jumlah kantor layanan bisa 

dipangkas dengan keberadaan ATM, mengingat mesin ini lebih praktis 

untuk ditempatkan di berbagai lokasi. 

 

B. MODEL PENDEKATAN 

 

 X1 

           Y1  

 X2 

           Y2 

 X3 
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Keterangan : 

 X1 = Variabel Keadaan Perbankan 

 X2 = Variabel Fasilitas Teknologi 

 X3 = Variabel Fasilitas Fisik 

 Y1 = Variabel Preferensi 

 Y2 = Variabel Kesetiaan 

   

C.  HIPOTESIS 

 

Hipotesa 1 

Adanya pengaruh dari Keadaan Perbankan, Fasilitas Fisik dan 

Fasilitas Teknologi terhadap Preferensi nasabah. dimana di antara 

Keadaan Perbankan, Fasilitas Fisik dan Fasilitas Teknologi tersebut 

saling berhubungan.  

 

Hipotesa 2 

Adanya pengaruh dari Keadaan Perbankan, Fasilitas Fisik dan 

Fasilitas Teknologi terhadap Kesetiaan nasabah. dimana di antara 

Keadaan Perbankan, Fasilitas Fisik dan Fasilitas Teknologi tersebut 

juga saling berhubungan.  

 

Hipotesa 3 

Adanya hubungan antara Preferensi nasabah dengan Kesetiaan 

Nasabah.  

   

D.  BATASAN-BATASAN 

Penelitian ini dibatasi pada masalah perbankan, khususnya pada 

pengembangan teknologi informasi yaitu penggunaan ATM pada Bank 

Central Asia yang melibatkan para nasabahnya di tiga wilayah di 

Indonesia. 

 



 14   

III.  RUANG LINGKUP DAN METODE PENGUKURAN (METODOLODI) 

A. DAERAH PENELITIAN 

Penelitian ini akan melibatkan nasabah pengguna ATM BCA yang 

berada di wilayah DKI Jakarta, propinsi Jawa Barat dan propinsi 

Banten. Penelitian ini juga akan melibatkan seluruh kantor cabang BCA 

yang menyediakan sarana ATM di ketiga wilayah tersebut di atas. 

 

B. VARIABEL PENELITIAN 

Ada 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kelima 

variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Keadaan Perbankan (X1) yang dalam penelitian ini terdiri 

dari: budaya perusahaan, total aset, laba perusahaan, sumber daya 

manusia, nilai saham, strategi pengembangan dan dana investasi . 

2. Variabel Fasilitas Teknologi (X2) yang dalam penelitian ini terdiri 

dari: penguasaan teknologi, Phone Banking, ATM, Internet Banking, 

Mobile Banking, jumlah dan lokasi ATM, jumlah transaksi perhari, 

fasilitas/kegunaan ATM. 

3. Variabel Fasilitas Fisik (X3) yang dalam penelitian ini terdiri dari: 

banyaknya kantor cabang di setiap wilayah sehingga mudah 

dijangkau oleh nasabah, kenyamanan bertransaksi, pengaturan 

antrian, customer service dan sarana yang baik. 

4. Variabel Preferensi (Y1) yang dalam penelitian ini terdiri dari: 

tingkat kepercayaan nasabah, kemudahan menggunakan fasilitas, 

jaminan keamanan dan jumlah nasabah di usia produktif yang 

menggunakan ATM. 

5. Variabel Kesetiaan (Y2) yang dalam penelitian ini terdiri dari: 

perkembangan fasilitas, kenyamanan, kepuasan dan lamanya 

menjadi nasabah. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yaitu 
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dengan metode deskriptif yaitu pengumpulan, penyusunan, 

pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik dan diagram 

agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam mengumpulkan data diperlukan berbagai teknik 

pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara dengan pihak manajemen Bank Central Asia. 

2. Kuesioner, digunakan untuk meliput data dari berbagai sumber data 

yaitu dari para nasabah pengguna ATM BCA. 

3. Observasi dilakukan terhadap semua sumber data sesuai dengan 

unit observasi yang telah disebutkan di atas. 

 

E. METODE PENGOLAHAN DATA 

Untuk memperoleh data, setiap variabel dijabarkan ke dalam 

dimensi dan setiap dimensi dioperasionalkan ke dalam indikator. 

Pengumpulan data kuesioner menggunakan Skala Likert. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi korelasi 

guna melihat hubungan yang terjadi di antara variabel penelitian. Kalau 

ada hubungan di antara variabel yang dipengaruhi digunakan analisis 

faktor atau jalur. 

 

IV.  PELAKSANAAN 

WAKTU DAN JADWAL KERJA 

Penelitian ini diharapkan selesai dalam waktu 12 bulan, sebagai berikut : 

Tahap 1. Studi literatur dan pengumpulan data awal (2 bulan) 

Tahap 2. Pengumpulan dan implementasi data (5 bulan)  

Tahap 3. Pengujian model dan analisa data (3 bulan) 

Tahap 4. Penulisan dan perbaikan (2 bulan) 
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