
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, globalisasi dan kemajuan 

teknologi informasi yang cepat dalarn era informasi digital' saat ini telah 

mendorong peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan dan status sosial 

masyarakat di Indonesia. Perubahan lingkungan ekonomi makro ini mendorong 

peningkatan permintaan pasar dan potensi perkembangan bisnis ritel, baik di 

sektor nil maupun jasa. Hal ini menggeser fokus strategi bersaing dunia 

perbankan ke arah memperebutkan pertumbuhan profitabilitas dan pangsa pasar di 

bisnis perbankan ritel ataupun konsumer. Perilaku persaingan usaha perbankan di 

bidang bisnis rite1 dan konsumer pun telah semakin kompetitif yang diikuti 

dengan strategi bersaing yang semakin inovatif, proaktif dan fokus. 

Pada saat ini, untuk dapat bertahan hidup dan bersaing secara sehat, para 

rnanajemen bank-bank dituntut untuk dapat memperbaiki mutu kinerja keuangan, 

strategi bauran pemasaran, manajemen operasional penjualan dan pelayanan serta 

infrastrukturnya secara berkesinambungan. Untuk itu bank-bank, saat ini semakin 

berlomba-lomba memperbaiki mutu dan kelengkapan produk, jasa pelayanan dan 

mutu daya saing operasional bisnisnya. Pelaksanaan strategi bisnisnya dilakukan 

dengan berbasis pada pernanfaatan kemajuan teknologi informasi, baik di bidang 

sistem komputerisasi, telekomunikasi maupun internet. 



Sejalan dengan ha1 di atas, metode pembayaran dalam transaksi 

perdagangan rite1 juga telah berkembang dari sistem konvensional menggunakau 

uang tunai (cash payment system) menjadi sistem modem tanpa uang tunai 

(cashless payment system). Operasionalnya dilakukan melalui pemanfaatan jasa 

pelayanan perbankan dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro ataupun secara 

jaringan eletronik, seperti EFT (electronic transfer fund), phone-banking, mobile 

(sms) bankiizg, serta uang plastik elektronik (kartu debit dan kartu kredit). 

Dari keseluruhan jenis metode pembayaran non tunai dan elektronik 

(cashless payment system), perkembangan bisnis kartu kredit relatif lebih cepat 

dan populer. Tingkat dan perilaku persaingan antara lembaga (bank) penerbit 

kartu kredit pun telah bersifat semakin kompetitif, kreatif dan proaktif. 

Danlpaknya, pengembangan jenis produk dan fitur jasa pelayanan dibidang kartu 

kredit sebagai salah satu alat pembayaran menjadi sangat cepat, kreatif dan unik 

berbasis pada pemanfaatan kemajuan teknologi. Sejalan dengan itu, 

perkembangan volume permintaan pasar juga semakin besar. Kebutuhan 

pelanggan semakin bervariasi dan kompleks. Pelanggan juga semakin sensitif 

akan mutu produk kartu kredit. 

Perkembangan pasar dan volume bisnis kartu kredit di Indonesia yang 

semakin bergairah ini disebabkan semakin tingginya daya akses atau 

penerimaannya dalam masyarakat. Selain itu, kemajuan status sosial ekonomi 

masyarakat telah menyebabkan kartu kredit diposisikan sebagai salah satu alat 

pembayaran pengganti uang tunai yang fleksibel, aman, praktis dan bergengsi. 



Gambar 1. Mekanisme Transaksi Pembayaran Perdagangan Rite1 dengan Kartu 
Kredit 

Dalam periode 3 tahun terakhir (lihat tabel I), perkembangan penggunaan 

kartu kredit dalam transaksi perdagangan rite1 telah semakin meningkat. 

Perkembangannya dapat dilihat, baik dari sisi jumlah pemegang kartu kredit, 

maupun dari sisi fiekuensi penggunaan dan nilai transaksinya. Di lihat dari sisi 

permintaan, jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia per 31 Desember tahun 

2002 mencapai 4,l juta pemegang kartu atau tumbuh 18,93% dibanding tahun 

2001. Sedangkan volume transaksi mencapai masing-masing Rp. 24,4 trilyun 

dengan frekuensi transaksi sebesar 55,7 juta kali atau masing-masing bertumbuh 

26,69% dan 10,11% dibanding tahun 2001. 

Tabel 1. Perkembangan Bisnis Kartu Kredit di Indonesia Periode Tahun 2000 - 
2002 

Kete rangan  

I  I I I I 
Sumber: 
- Diolan dari dala non publis Bank lndonesla rld po~ is i  Desembel2002 
- D a t a  rnsliputi Larlu visa. Mastercard, BCA card. D8nners. Amex aan JCB. 

Tahun  
20001 2001 I 2002 

Jlh I Jlh 1% Growth1 Jlh 1% Growth  

Pemegang  Kartu  
Vo lume  Transaks i  (Rp.  Ml lyar )  
F rekuens l  T ransaks l  
Jumlah Penerbi t  

I  

2.622.604 
13.639 

37.300.043 
19 

3.457.226 
19.294 

50.610.671 
16 

31.82% 
41.46% 
35.69% 

4.111.571 
24.444 

55.726.665 
17  

16,93% 
26.69% 
10.11% 



Sedangkan di lihat dari sisi penawaran, sejalan dengan perkembangan 

permintaan akan kartu kredit yang prospektif dan menguntungkan maka jumlah 

lembaga (bank) penerbit kartu kredit di Indonesia dari tahun ke tahun juga 

semakin bertambah. Walaupun per posisi tahun akhir 2002 berjumlah 17 lembaga 

penerbit, di mana menurun bila dibanding tahun 2000. Hal ini adalah dampak 

merger dari Bank Duta, Bank Bali dan Bank Universal menjadi Bank Permata. 

Kemudian adanya tarnbahan 1 lembaga penerbit asing, yaitu AN2 Panin. Bahkan 

pada triwulan I tahun 2003, telah bertambah 2 lembaga lagi yaitu Bank Mega dan 

Bank Bukopin. Dengan demikian pada saat ini total bank atau lembaga penerbit 

kartu kredit pada saat ini berjumlah 18 lembaga penerbit. Dalam waktu dekat 

direncanakan Bank BRI juga akan melakukan penerbitan kartu kredit. 

Sementara itu, perkembangan pangsa pasar bisnis kartu kredit di Indonesia, 

posisi pemimpin pasar masih dipegang oleh Citibank dengan pangsa 31%. Posisi 

kedua adalah Bank BNI dengan pangsa 14% diikuti Bank BII dan Bank BCA 

pada posisi ketiga dengan pangsa masing-masing 11%. 

Lippo D a n a m o n  

Catatan : Total pemegang kanu per 3 1 Desember 2002 = 4.1 11.51 7 
Sumber : Diolah dari data informasi non publis dari Bank Indonesia, Visa dan Master 

Grafik 1. Pangsa Pasar Bisnis Kartu Kredit di Indonesia Tahun 2002 



Dilihat dari pangsa pasar, saat ini bisnis kartu kredit masih dikuasai oleh 

Bank-bank Asing dengan pangsa pasar 2 kali lipat lebih dibanding Bank BNI. Hal 

ini disebabkan karena pengalaman, mutu produk dan operasional pelayanan 

Citibank dalam bisnis kartu kredit sudah menjadi merk dagang yang terkemuka 

dan terpercaya di Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun dilihat dari jumlah 

cabang, Citibank tidak memiliki banyak cabang. Hal ini mempakan tantangan 

bagi bank-bank nasional penerbit kartu kredit untuk merebut posisi pemimpin ini. 

Situasi pertumbuhan pasar kartu kredit yang cukup pesat dan prospektif di 

Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor perkembangan permintaan maupun 

penawaran pasar. Faktor-faktor tersebut, antara lain: (PT. Biro Riset Bisnis 

Indonesia, 2003) 

a) Peningkatan volume permintaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non 

tunai yang praktis dan aman. Hal ini dampak dari keberhasilan pembangunan 

nasional di segala bidang yang telah meningkatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan mutu sosial kehidupan masyarakat. 

b) Peningkatan jumlah dan variasi penawaran akan produk dan jasa layanan kartu 

kredit, sebagai dampak: 

Semakin tingginya daya akses atau penerimaan penggunaan kartu kredit 

sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan ritel. 

Semakin banyaknya jumlah merchant yang menerima pembayaran dengan 

kartu kredit, baik di supermarket, departement store, hypermarket, hotel, 

restauran, bahkan toko-toko di mall-mall dan pasar umum. 

Peningkatan jumlah lembaga (bank) penerbit, baik Bank Pemerintah, Bank 

Swasta maupun Bank Asing. 



Persaingan yang se~nakin kreatif dan proaktif dibidang mutu produk dan 

iitumya, harga, metode penjualan maupun iklan dan promosi. 

Di samping itu, perkembangan industri perbankan kartu kredit yang 

semakin cepat di atas juga disebabkan perkembangan kemajuan teknologi 

informasi cangih yang cepat dan kondusif, baik di bidang sistem telekomunikasi, 

sistem komputerisasi maupun internet. Praktek-praktek tele-inarketing, call 

service center atau phone-banking, mobile (sms) banking dan internet banking 

telah semakin berkembang sebagai aplikasi e-commerce atau e-banking. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk aplikasi pemanfaatan kemajuan sistem teknologi 

informasi dibidang manajemen operasional bisnis perbankan. 

Dalam situasi lingkungan bisnis kartu kredit yang sangat kompetitif dan 

kompleks ini, pemahaman nlanajemen lembaga (bank) penerbit kartu kredit akan 

perkembangan kebutuhan dan perilaku pelanggan bersifat sangat penting. Bank 

penerbit harus mampu menyediakan mutu produk dan jasa pelayanan yang 

didukung dengan sistem operasional pemrosesan binis dan pelayanan yang 

excellent dalam memaksimalkan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan karena 

kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mencapai loyalitas pelanggan yang pada 

akhimya n~enentukan profitabilitas dan daya saing secara jangka panjang. 

Oleh karenanya, inisiatif pengembangan dan penyempumaan aspek-aspek 

manajemen, organisasi dan infkastruktur perusahaan harus dilakukan kontinyu, 

terarah dan terintegrasi. Sasarannya difokuskan pada penciptaan kapabilitas 

pencapaian loyalitas pelanggan melalui strategi product leadership, operational 

excellent dan custonier intimacy. Desain sistem, proses, organisasi dan 

infkastruktur operasional bisnis dan pelayanan pelanggan harus diposisikan sesuai 



dengan perkembangan perilaku segmen pasar yang menjadi target pasar. Aplikasi 

strategi manajemen operasional hubungan pelanggan hams bergeser dari sistem 

operasional pelayanan masal menjadi sistem operasional pelayanan 1 to 1 untuk 

mencapai kepuasan pelanggan. Mutu dan kapabilitas manajemen operasional ini 

akan menjadi fokus strategi penciptaan co~npetitive advantage jangka panjang. 

Salah satu model operasional bisnis yang mulai banyak dikembangkan oleh 

dalam kondisi persaingan usaha yang sangat kompetitif saat ini adalah aplikasi 

CRM (customer relationship management). Penerapan CRM ini, ditujukan untuk 

mengintegrasikan strategi operasional bisnis, baik di bidang pemasaran, penjualan 

dan pelayanan. Sasaran umumnya adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan 

untuk mencapai loyalitas pelanggan, profitabilitas dan daya saing perusahaan. 

Strateginya implementasinya dilakukan melalui program pengembangan 

organisasi dan manajemen operasional bisnis yang berkesinambungan dengan 

menggunakan pendekatan custonler centric model. 

Perusahaan-perusahaan terkemuka memperbaiki kualitas daya saing manajemen operasional 
bisnisnya melalui penerapan Customer-centric Operations Models. 

Strategi CRM: 
Strategl fokur dan strategl dlfrenslasl (harga, pmduk Bjasa) 

Yang dilakukan ' ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " , " ~ l p e m b e l l a n d a r l s e g m e n p e l a n g g a n y a n g  
menguntungkan 
Customel Lifetime: 
Fokus pada penlngkatan persentas1 pelanggan yang loyal 

. Olrenria5i: 
Penclptaan dlRenslasi perlakuan untuk marlng-maslng segmen 
pelangoandan rnengurangl pangra pelanggan yo tldak 

a lldak bamua regmsn pelangoan msmbsrlkan nllal 
ekonoml yang rama bag1 perurahaan 

 prole^ BiSniS: 
Penlngkatan enslens1 dan efskllflue proses operaslonal pelayanan. . Pengorganiranan: 
Pmyempurnaan pda  penalaanprganlsasl berdasarkan pendekatan 
s ~ g m ~ n l a s l  pelangoan 

Penggunaan Internet. Ecommsrce dan teknologl JeJenls untvk 
emberdayaan dan Dukungan memperbalkl pemrhaman aka" perilaku pelanggan dan metode 

pengelolaan pelanggan yang balk. 
Kemajuan Teknologl lnformasl Oats Infarmast Pebnggan: 

Pembangunan dalawarshouse dan daumlnlng soffware untuk 
mendvkung dalam anallsa ponofollo dan segmenlari palanggan 

s u w r :  o , ~ ~ ~ w ~ . ~ ~ . ~ ~ D ~ ~ ~ ~ ~ . N . ~ - ~ ~ c I I u  dalam bentvk SIM dan atau EIS 

Gambar 2. Bisnis Model CRM dalam Pengembangan Operasional Perusahaan 



Secara konseptual, aplikasi CRM ini merupakan aplikasi lanjutan dari 

konsep STP (segmentation-targeting-positioiii~tg). Intinya adalah optimalisasi 

pemanfaatan hasil survei pemasaran, sumei kepuasan pelanggan, analisa 

portofolio dan perilaku segmentasi pelanggan dalam perumusan sasaran, strategi, 

dan pemenuhan infrastruktur operasional perusahaan. Ruang lingkupnya, 

mencakup keseluruhan desain sistem manajemen operasional, termasuk penataan 

ulang sistem pemrosesan operasional bisnis, organisasi, profesionalisme SDM dan 

infrastruktur teknologi informasi secara terintegrasi. Dengan demikian diharapkan 

akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan, baik 

pelanggan yang ada (retensi) maupun pelanggan potensial (akuisisi). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kesempatan ini, dicoba untuk 

melakukan suatu penelitian mengenai bagaimana strategi aplikasi CRM yang 

optimal pada Divisi Card Center Bank X. Penelitian difokuskan pada penelitian 

dan analisis (a) tingkat dan perilaku persaingan karu kredit di Indonesia, (b) profil 

nilai dan risiko segmen pelanggan, (c) strategi manajemen operasional dari 

aplikasi CRM dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan jangka 

pendek, dan (d) penyusunan cetak biru aplikasi CRM dalam model operasional 

bisnis kartu kredit guna membangun kapabilitas profitabilitas dan daya saing 

operasional jangka panjang. Dengan demikian, akan dihasilkan suatu masukan 

strategis mengenai pengembangan model operasional bisnis aplikasi CRM yang 

komprehensif (blue print) sebagai strategi dasar ataupun best practise bagi 

manajemen Divisi Card Center Bank X dalam mengembangkan keseluruhan 

kineja bisnis dan daya saing operasionalnya secara jangka panjang. 



1.2. Rumusan Permasalahan. 

Pada saat ini, para lembaga penerbit kartu kredit menghadapi peluang dan 

tantangan b m  karena perkembangan pasar dan kemajuan di bidang 

telekomunikasi, komputer dan internet. Untuk itu, diperlukan inisiatif strategis 

pengembangan bisnis melalui penerapan CRM dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi secara optimal. Tujuannya adalah untuk menciptakan peluang 

bisnis d m  membangun inisiatif strategi operasional baru bagi organisasi Divisi 

Card Center Bank X. Sedangkan sasaran umurnnya adalah meningkatkan volume, 

pangsa pasar dan profitabilitas bisnis serta mutu daya saing operasionalnya. 

Untuk dapat menyusun cetak biru aplikasi CRM dalam model operasional 

bisnis kartu kredit, pada Divisi Card Center Bank X maka dapat dikemukakan 

beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab, yaitu: 

a) Apakah alasan utama yang menjadi dasar pengambilan keputusan 

implementasi strategi CRM dalam operasional bisnis kartu ? 

b) Bagaimanakah mendefinisikan model bisnis implementasi konsep CRM yang 

cocok bagi Unit Bisnis Kartu Bank X ? 

c) Taktis dan inisiatif strategis apakah yang dapat dilakukan Bank X untuk 

mengoptimalkan mutu manajeinen hubungan bisnis dengan pelanggannya ? 

d) Bagaimanakah mengorganisasikan seluruh sistem manajemen d m  sumber 

daya yang dimiliki agar sesuai dengan tuntutan perkembangan permintaan 

pasar atau bagaimanakah penataan organisasi operasional yang efisien dan 

efektif serta mencerminkan custoiiter centric model ? 

e) Bagaimanakah penyempurnaan strategi operasional pemasaran, penjualan dan 

pelayanan yang cocok untuk bisnis kartu kredit ? 
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f) Bagaimanakah penyempurnaan sistem pemrosesan bisnis intu yang diperlukan 

untuk menunjang aplikasi CRM dalam bisnis kartu kredit ? 

g) Bagaimanakah penataan organisasi dan SDM dalam menunjang mutu 

implementasi model operasional berbasis pendekatan CRM ? 

h) Bagaimanakah infrastruktur dan teknologi informasi yang dibutuhkan dalam 

menunjang pembangunan aplikasi CRM ? 

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka runlusan permasalahan 

yang akan diteliti akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah perkembangan pasar dan persaingan bisnis kartu kredit di 

Indonesia ? 

b) Bagaimanakah profil portofolio dan pelanggan kartu kredit Bank X ? 

c) Bagaimanakah optimalisasi peranan CRM dalam meningkatkan mutu strategi 

pertumbuhan pendapatan dan kepuasan pelanggan jangka pendek ? 

d) Bagaimanakah desain model pengembangan mutu manajemen operasional 

pelayanan yang dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan kemampuan 

profitabilitas dan daya saing operasional perusahaan secara jangka panjang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk: 

a) Mengetahui tingkat dan perilaku persaingan kartu kredit di Indonesia. 

b) Mengetahui profil mutu ataupun risiko portofolio dan segmentasi pelanggan 

kartu kredit yang dimiliki Bank X. 

c) Mengembangkan strategi operasional CRM yang optimal dalam mendorong 

pertumbuhan pendapatan dan kepuasan pelanggan bisnis kartu kredit Bank X 

dalam jangka pendek. 



d) Menyusun cetak biru aplikasi CRM dalam operasional bisnis kartu kredit 

secara komprehensif, yang meliputi strategi pengembangan mutu strategi, 

sistem pemrosesan bisnis, organisasi dan infiastmktur. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai optimalisasi penerapan CRM di Divisi Card Ceitter 

Bank X ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Menghasilkan suatu sistematika praktis mengenai aplikasi CRM dalam 

pembangunan model operasional bisnis kartu kredit yang excellent. 

b) Menghasilkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan pengembangan 

mutu manajemen operasional pemasaran, penjualan dan pelayanan pelanggan, 

baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. 

c) Menghasilkan suatu konsep pengembangan teknologi informasi dalam 

menunjang aplikasi CRM dalam bidang bisnis kartu kredit. 

d) Meningkatkan kapabilitas peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

pemegang kartu kredit Bank X. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini difokuskan pada pembahasan 

secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif mengenai proses optimalisasi penerapan 

CRM dalam menunjang operasional strategi pencapaian sasaran bisnis. 

Pembahasan akan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan aplikasi analisa 

CRM dalam melakukan segmentasi pelanggan dan menunjang penyusunan 

strategi peningkatan pendapatan, produktivitas dan kepuasan pelanggan. Hal ini 

dapat dilihat baik dari sisi mutu proses analisa CRM itu sendiri maupun mutu 



pemanfaatan aplikasi CRM dalam inemperbaiki mutu  eng gem bang an produk, 

manajemen pemasaran, penjualan, operasional dan pelayanan pelanggan. 

Mengingat luasnya manfaat dari aplikasi CRM dalam manajemen organisasi 

dan operasional bisnis, maka dalam penulisan ini ruang lingkup penelitian dan 

pembabasan akan dibatasi pada 2 hal, yakni: 

a) Optimalisasi pemanfaatan pendekatan CRM dalam merumuskan strategi 

peningkatan mutu pemasaran, penjualan dan pelayanan yang fokus pada 

segrnen pelanggan yang kontribusinya terhadap pendapatan dan laba tinggi. 

b) Optimalisasi model pengembangan CRM dalam meningkatkan daya saing 

operasional bisnis kartu kredit di Card Ceizter Bank X secara kontinyu, terarah 

dan terintergrasi, khususnya dibidang sistem manajemen operasional 

pemasaran, penjualan dan pelayanan bisnis kepada pelanggan dilihat dari 

strategi kreasi nilai (value creation strategy), dibidang: 

Strategi operasional manajemen bisnis dan hubungan pelanggan, 

Mutu sistem dan prosedur pemrosesan bisnis, 

Organisasi dan profesionalisme SDM, dan 

Infrastruktur dan sistem teknologi informasi penunjang CRM. 




