
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG. 

Kartu kredit mulai dikenal di Amerika Serikat pada awal abad 20, dengan 

bentuk yang sangat sederhana, yaitu dibuat dari papan kartu yang berfungsi untuk 

mencatat jurnlah kredit yang diberikan kepada perorangan oleh toko-toko yang 

berbeda. Western Union, pada tahun 1914 rnengeluarkan kartu yang terbuat dari 

metal yang dicetak buta.' 

lndustri perbankan memasuki bidang kartu kredit pada awal tahun 1950. 

Pada awalnya, pertumbuhan kartu kredit sangat larnban dan tidak menentu. Para 

pedagang rnerasa enggan untuk bergabung dengan program ini karena harus 

membayar sejurnlah prosentase tertentu dari penjualan yang dibayar dengan kartu 

kredit, kepada bank penerbit kartu kredit. Keadaan ini menyebabkan bank harus 

mengeluarkan biaya yang cukup besar. 

BankofAmerica, yang memasuki bidang kartu bank pada tahun 1959, pada 

mulanya mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga program kartu kredit 

dihentikan. Dengan melalui beberapa penelitian dan perbaikan sistem akhimya 

program kartu kredit diluncurkan kembali, dan dapat memberikan keuntungan yang 

cukup baik. Menurut Reed dan Gill ( 1995 ), pada pertengahan tahun 1980 di 

Amerika terdapat 700 juta orang yang menggunakan kartu kredit, atau lebih dari 
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tiga kartu untuk setiap orang, dengan jumlah transaksi baik untuk pembelian 

barang maupun jasa senilai hampir US $300 milyar. 

Di lndonesia kartu kredit mulai diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Diners 

Club, yang kemudian diikuti oleh American Express Card pada tahun 1973. Tahun 

1979, BCA memperkenalkan BCA-Card, dan kemudian pada tahun 1983 BCA juga 

menerbitkan Master-Card. Langkah BCA tersebut diikuti oleh bank-bank lainnya. 

Pada tahun 1984 Bank Duta menerbitkan VISA, yang merupakan kartu kredit 

dengan mempergunakan mata uang rupiah yang pertama. Produk kartu kredit ini 

menjadi semakin semarak setelah pada tahun 1988 Bank lnternasional lndonesia 

menerbitkan VISA, dan kemudian Bank Bali dengan Master-Card, Citibank dengan 

VISA, serta Bank Danamon dengan Master-Card. 

Jumlah kartu kredit yang diterbitkan dalam waktu lima tahun terakhir rata- 

rata tumbuh sebesar 36,46 %. Meskipun demikian secara relatif pertumbuhannya 

menunjukkan penurunan. Data selengkapnya adalah sebagaimana tercantum 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Kadu Kredityang Diterbitkan di Indonesia, Tahun 1991 - 1995 

' Infobank, Edisi No. 193, Januari 1996. 

Tahun 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Sumber : PT. Data Consult. 

Jumlah Kartu Kredit 

409.200 

709.320 

905.400 

1.150.000 

1.356.000 

Pertumbuhan ( % ) 

36.40 

73.34 

27.64 

27.01 

17.91 
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Nilai transaksi yang mempergunakan kartu kredit juga terus meningkat. 

Penggunaan kartu untuk transaksi dalam lima tahun terakhir naik rata-rata sebesar 

49,26 %, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 1990 sebesar 76,06 % dan tahun 

1995 sebesar 64,89 %, sedangkan pada tahun 1991 sampai dengan 1994 

pertumbuhannya menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa baru pada tahun 1995 

pemegang kartu kredit mempergunakannya secara intensif. Data mengenai 

pertumbuhan jumlah transaksi periode 1991 - 1995, adalah seperti tercantum 

dalam Tabel 2. 

Sebagai suatu produk yang mempunyai masa depan yang baik, 

perkembangan pemegang kartu kredit serta penggunaannya untuk transaksi di 

lndonesia masih belum menggembirakan, mengingat kartu kredit sudah dipasarkan 

Tabel 2. Perkembangan Volume Transaksidengan Kartu Medit, 7991 - 7995 

sejak 25 tahun lalu. Jumlah pemegang kartu kredit yang masih di bawah satu 

Tahun 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

persen dari jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan kurang efektifnya 

pemasaran produk ini di masyarakat 

Sumber : PT. Data Consult. 

Volume Transaksi (Milyar Rupiah) 

1.373,3 

2.084,4 

2.627,2 

3.350,3 

5.524,6 

Pertumbuhan ( % ) 

76.06 

51.78 

26.06 

27.52 

64.89 
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Besarnya jumlah penduduk di lndonesia sebesar 196.384.000 jiwa pada 

tahun 1994, dan akan mencapai jumlah sekitar 217.000.000 pada tahun 2000, 

merupakan peluang yang besar untuk bisnis kartu kredit. Pendapatan per kapita 

penduduk yang terus meningkat me~pakan prospek pasar yang menarik bagi 

setiap penerbit kartu kredit. Kartu kredit yang menawarkan kemudahan dan tingkat 

keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mempergunakan uang tunai, 

dapat lebih dimanfaatkan bagi masyarakat lndonesia. 

Selama ini kartu kredit hanya dibenkan kepada kalangan masyarakat yang 

berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa kartu 

kredit hanya untuk kalangan menengah ke atas. Kesan ini dapat menjadi 

.penghambat dalam pemasaran kartu kredit. Oleh karena itu perlu ditelaah 

mengenai berbagai ha1 yang berkaitan dengan keberadaan kartu kredit, mulai dari 

karakteristik pemegangnya, analisa pasar, hingga penelaahan mengenai mengapa 

konsumen memilih kartu kredit, dan bagaimana konsumen bersedia menggunakan 

kartu kredit. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH. 

Jumlah pengguna kartu kredit di lndonesia masih sangat sedikit ( < 1 % dari 

jumlah penduduk lndonesia ). Bagaimana memanfaatkan peluang ( potensi ) yang 

masih sangat besar ini ? Untuk dapat menjawab perrnasalahan ini perlu dikaji 

terlebih dahulu berbagai karakteristik dan kondisi yang mempengaruhi kepemilikan 

dan penggunaan kartu kredit. 

http://www.mb.ipb.ac.id



5 

Perumusan permasalahan yang penulis susun berdasarkan pada uraian di 

atas, adalah sebagaiberikut : 

a. Faktor-faktor apakah yang mendorong untuk memiliki kartu kredit. 

b. Siapa saja yang menjadi pemegang kartu kredit. 

c. Dari lembaga mana kartu kredit diperoleh. 

d. Bagaimana kualitas layanan bank, dan apa pengaruhnya terhadap minat 

pemegang kartu kredit PT. Bank X. 

e. Dimana biasanya pemegang kartu kredit menggunakan kartunya untuk 

transaksi, dan untuk transaksi apa saja yang dibayar dengan kartu kredit. 

f. Kapan atau dalam kondisi apa biasanya pemegang kartu kredit menggunakan 

kartu kreditnya untuk transaksi. 

g. Berapa jumlah belanja atau pengeluaran yang dibayar dengan kartu kredit 

setiap bulannya. 

h. Bagaimana potensi serta peluang pengembangan pasar kartu kredit. 

i. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk melakukan peningkatan pangsa pasar 

kartu kredit. 

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN. 

Dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan tesis ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap 

produk kartu kredit. 

b. Mengkaji keragaan kartu kredit. 

c. Mengkaji potensi serta peluang untuk mengarnbangkan pasar kartu kredit. 

serta, 

d. Memformulasikan strategi pernasaran produk kartu kredit dalam rangka 

mengantisipasi persaingan antar bank yang rnakin ketat. 

Geladikarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada peneliti 

maupun kepada PT. Bank X ataupun kepada lembaga penerbit kartu kredit lainnya, 

yaitu : 

a. Manfaat bagi PT. Bank X dan bagi penerbit kartu kredit lainnya. 

Geladikalya ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti sebagai 

salah satu bahan pertimbangan, dalam rangka menyusun program pemasaran 

kartu kredit dan mengantisipasi persaingan yang ada. 

b. Manfaat bagi peneliti. 

Oengan penulisan Geladikarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada peneliti dalam mernahami pengetahuan teoritis yang diterima selama 

mengikuti perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk mengimplementasikan 

pengetahuan manajemen perbankan, khususnya pernasaran produk kartu kredit. 

http://www.mb.ipb.ac.id



7 

1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN. 

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan untuk mengetahui karakteristik 

pemegang kartu kredit, .persepsi pemegang kartu kredit tentang kartu kredit, serta 

motivasi dalam memiliki kartu kredit. Selain itu juga untuk meneliti penggunaan 

kartu kredit sebagai alat transaksi pembayaran. Pengkajian ini berlaku terbatas 

bagi pemegang kartu kredit yang berada di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. 
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