
 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cara pembayaran terus berubah dari waktu ke waktu. Dahulu pembayaran transaksi 

lebih banyak menggunakan uang tunai dan cek. Namun  kemudian cara pembayaran 

tersebut mengalami penurunan dan kemudian berkembang menggunakan kartu debit, 

kartu kredit, melalui mobile seperti HP, melalui bio-metric, PayPal, Kartu Stored Value. 

Kedepannya diharapkan pembayaran tak lagi menggunakan uang tunai, melainkan 

pembayaran menggunakan prepaid card, mobile wallet, mobile payments, serta mobile 

banking. Sehingga diharapkan akan tercipta less cash society.  

Kalangan perbankan sudah memberikan fasilitas kepada para nasabahnya dengan 

berbagai aneka kartu seperti kartu debit dan kartu kredit yang hingga kini sudah banyak 

dimanfaatkan oleh para nasabahnya. Namun kini hadir salah satu cara pembayaran baru 

yaitu pembayaran dengan menggunakan prepaid card atau kartu prabayar. Prepaid card 

merupakan salah satu bentuk e-money. E-money merupakan produk-produk stored value 

atau prepaid dimana sejumlah dana disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan 

elektronis yang dimiliki oleh seseorang (BIS, 1996). E-money atau uang eletronik adalah 

alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang 

disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; 2) nilai uang disimpan secara 

elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; 3) digunakan sebagai alat 

pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; 

dan 4) nilai uang eletronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan 



 

merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai perbankan (Peraturan Bank Indonesia, 2009). 

Secara umum ada 2 tipe produk e-money : Prepaid Card (electronis purses) dengan 

karakterisitik : nilai elektronis disimpan dalam suatu chip yang tertanam pada kartu, 

mekanisme perpindahan dana dilakukan dengan meng-insert kartu ke suatu card reader. 

Prepaid Software (digital cash) dengan karakterisitik : nilai elektronis disimpan dalam 

suatu hard disk komputer, mekanisme perpindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan 

komunikasi seperti internet saat melakukan pembayaran. 

Penggunaan prepaid card atau kartu prabayar mendukung terwujudnya less cash 

society yang ingin dikembangkan oleh Bank Indonesia. Diharapkan ke depannya 

peningkatan less cash society akan berdampak positif, yaitu penurunan pencetakan uang 

tunai, kertas dan logam, serta peningkatan velocity of money. Dengan adanya transaksi 

non tunai diharapkan transaksi menjadi lebih cepat. Karena transaksi bertambah 

sedangkan uang tunainya tetap maka velocity-nya akan bertambah. Sehingga upaya 

pertumbuhan ekonomi lebih cepat.  

Kartu prabayar merupakan potensi pasar yang besar untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen dalam hal pembayaran mikro (micro payment). Kartu prabayar memungkinkan 

konsumen untuk melakukan pembayaran dalam jumlah kecil, misalnya hanya untuk 

membayar parkir. Sementara pembayaran dalam jumlah yang lebih besar biasanya 

dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Kartu prabayar hanya 

menampung dana maksimal sebanyak Rp 1.000.000.  

Penggunaan uang eletronik atau prepaid card atau kartu prabayar menunjukkan 

perkembangan yang sangat baik. Hal ini sangat terlihat di tahun 2009. Pada Juni 2007 



 

jumlah kartu prabayar yang beredar sebanyak 116.888 kartu sementara pada bulan Juni 

2008 jumlah kartu menjadi 127.190, meningkat sebesar 8,8%. Peningkatan yang cukup 

signifikan terjadi selama tahun 2009. Terlihat pada Desember 2008 jumlah kartu baru 

mencapai 430.801 sementara satu triwulan kemudian (Maret 2009) jumlah kartu tumbuh 

sebesar 230,4% menjadi 1.423.515. Pertumbuhan pun terlihat semakin cepat selama 

tahun 2009. Berikut ini disajikan jumlah uang elektronik yang beredar selama tahun 

2007-2009 (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Jumlah Uang Elektronik Beredar Tahun 2007-2009 

Periode Jumlah  
(satuan) 

Pertumbuhan 
(%) 

Desember 2009 3,016,272 30.4 
September 2009 2,313,068 24.2 
Juni 2009 1,861,955 30.8 
Maret 2009 1,423,515 230.4 
Desember 2008 430,801 68.5 
September 2008 255,600 101.0 
Juni 2008 127,190 (36.6) 
Maret 2008 200,507 21.4 
Desember 2007 165,193 30.9 
September 2007 126,221 8.0 
Juni 2007 116,888 28.0 
April 2007 91,348 - 

Sumber : Bank Indonesia1 (diolah kembali) 

 

Tak hanya dari sisi jumlah kartu yang beredar, dari segi transaksi kartu prabayar 

juga menunjukan tren positif, baik nilai maupun volume walaupun mengalami 

pertumbuhan yang negatif pada akhir tahun 2009. Sama halnya  dengan pertumbuhan 

jumlah kartu, transaksi kartu prabayar (terutama dari segi volume) mengalami 

peningkatan drastis pada periode Desember 2008 hingga Maret 2009. Volume transaksi 
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pada periode tersebut meningkat sebesar 227,8% dari Rp 376,8 milyar ke Rp 1,2 triliun. 

Berikut ini disajikan transaksi uang elektronik selama tahun 2007-2009 (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Transaksi Uang Elektronik Tahun 2007-2009 

Periode Nilai  
(Rp juta) 

Pertumbuhan 
(%) 

Volume 
(Rp juta) 

Pertumbuhan 
(%) 

Desember 2009 64,970.52 (5.0) 2,037,268 (0.5) 
September 2009 68,424.04 66.8 2,047,470 43.4 
Juni 2009 41,018.62 37.8 1,427,700 15.6 
Maret 2009 29,776.23 62.5 1,235,384 227.8 
Desember 2008 18,318.7 94.6 376,882 (1.5) 
September 2008 9,415.3 165.8 382,528 132.9 
Juni 2008 3,542.3 96.2 164,256 71.8 
Maret 2008 1,805.0 122.9 95,611 (8.8) 
Desember 2007 809.9 36.9 104,837 90.9 
September 2007 591.4 18.0 54,917 17.1 
Juni 2007 501.0 138.1 46,888 180.2 
April 2007 210.4  16,735  

Sumber : Bank Indonesia2  (diolah kembali) 

 

Beberapa bank telah memiliki kartu prabayar untuk melayani transaksi 

pembayaran. BCA memiliki Flazz Card, Mandiri memiliki Gaz Card Pertamina serta e-

Toll Card, dan Indomaret Card, Bank DKI dengan JakCard. Selain itu BNI juga memiliki 

kartu prabayar yang hanya dapat digunakan pada Java Jazz Festival 2009. Bank Mega 

juga memiliki smart card yang merupakan hasil kerjasama dengn PT. Citra Marga 

Surabaya (CMS) dimana kartu ini hanya dapat digunakan di ruas tol Waru-Juanda, 

Surabaya. BRI dan Bank Niaga pernah memfasilitasi pemegang Blitzcard untuk top up di 

e-channel kedua bank tersebut. BPR melakukan kerjasama dengan LintasArta 

menerapkan smartcard bagi nasabahnya. Sementara lembaga non bank yang 

meluncurkan cara pembayaran sejenis adalah Indosat, Skype Sab Indonesia, Telkom dan 

Telkomsel.  

Tabel 3. Beberapa produk kartu prabayar yang diterbitkan bank 
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Bank penerbit Nama produk Tempat penggunaan 
BCA Flazz Card SPBU, Pintu Tol, Parkir, Retail, 

Berbagai tempat makan 
 Gaz Card Pertamina SPBU 
Mandiri  e-Toll Card Pintu tol 
 Indomaret Card Indomaret  
 Gaz Card Pertamina SPBU 
Bank DKI Jak Card Busway, Indomaret 
BNI - Java Jazz Festival 
Mega - Pintu tol Waru-Juanda Surabaya 

Sumber : diolah dari berbagai sumber 

 

Saat ini mandiri juga telah mengeluarkan kartu prabayar yang bekerjasama dengan 

pengelola jalan tol Jasa Marga dengan meluncurkan e-Toll Card. Selain memiliki e-Toll 

Card, Mandiri juga melakukan kerjasama dengan Indomaret dengan meluncurkan 

Indomaret Card. Sementara sama halnya dengan BCA, Mandiri juga memiliki Gaz Card 

Pertamina. Sehingga saat ini Mandiri memiliki kartu prabayar paling banyak diantara 

bank lainnya.  

Bank DKI mengeluarkan JakCard yang merupakan smart card yang berfungsi 

sebagai alat pembayaran Busway. Saat ini baru dapat digunakan di koridor busway dua 

dan tiga. Kedepannya Bank DKI akan terus mengembangkan kartu ini sehingga nantinya 

diharapkan dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai merchant, seperti di 

Indomaret. Saat ini top up JakCard hanya dapat dilakukan di empat cabang Bank DKI 

dan beberapa halte busway koridor satu.  

Bank BNI juga memiliki kartu prabayar walapun hanya diluncurkan pada moment 

tertentu sebagai pilot project kartu prabayar BNI di masa yang akan datang, yaitu Java 

Jazz Festival 2009. Kartu ini diterbitkan dengan nominal Rp 50.000 dan Rp 100.000. 

Kartu ini hanya dapat digunakan pada Java Jazz Festival berlangsung untuk pembelian 



 

snack di food court, souvenir, accessories, dan merchandise.  Pembelian dan pengisian 

ulang dapat dilakukan di counter BNI pada saat acara berlangsung. 

Bank Mega juga memiliki kartu prabayar yang hingga akhir tahun 2009 diklaim 

telah meluncurkan 300.000 kartu e-money baru (Kontan, 28 Desember 2009). Kartu ini 

dapat digunakan di ruas tol Waru – Juanda, Surabaya. Selain itu kartu ini merupakan 

kartu wajib yang harus digunakan konsumen saat akan berkunjung ke Trans Studio 

Makasar.  

Jika bank-bank lain meluncurkan produk kartu prabayar yang masih terbatas 

tempat penggunaannya, BCA memiliki Flazz Card yang multifungsi. Dengan satu kartu, 

Flazz Card BCA memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan micro 

payment di berbagai merchant, diantaranya SPBU; untuk pembayaran parkir; melakukan 

pembayaran pembelanjaan ritel seperti di Indomaret, Alfamart, Carefour, dll; lalu 

pembelanjaan di berbagai merchant lainnya seperti Bread Talk, Mc Donald’s, Hoka-

Hoka Bento, dan berbagai tempat makan lainnya.  

Saat ini Flazz Card BCA yang beredar terdiri tiga jenis kartu yaitu Flazz Card, 

Combi Card dimana kartu ini merupakan bundling antara kartu kredit dan Flazz, serta 

kartu co-Brand yang merupakan kerjasama antara beberapa perusahaan/institusi dengan 

Flazz. Harga Flazz Card BCA saat ini sebesar Rp 25.000,- (tanpa saldo). Untuk terus 

meningkatkan kenyamanan nasabahnya BCA terus menambah jumlah merchant yang 

bekerjasama untuk mempermudah nasabah dalam melakukan micro payment. Saat ini 

Flazz Card BCA telah dapat digunakan di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Selain 

menambah jumlah merchantnya, BCA juga akan terus melakukan perluasan wilayah 

penggunaan Flazz Card.  



 

Berdasarkan data internal BCA, Flazz Card BCA menunjukkan pertumbuhan yang 

baik sejak diluncurkan hingga saat ini. Per Desember 2009 jumlah kartu Flazz yang 

beredar, baik kartu Flazz saja maupun kartu Combi serta kartu co-Brand yaitu sebanyak 

1,5 juta kartu. Sementara jumlah kartu Flazz saja yang sudah berdar hingga kini 

sebanyak hampir 600.000 kartu. Tak hanya mengembangkan jumlah kartu, BCA juga 

terus memperluas jumlah merchant yang menerima Flazz Card BCA. Hingga saat ini 

jumlah merchant yang dapat menerima kartu Flazz sekitar 2.000 merchant. 

Selain itu, perkembangan Flazz juga terlihat dari segi nilai transaksi maupun 

frekuensi transaksi. Per Desember 2009, frekuensi transaksi Flazz mencapai 700.000 

transaksi sementara pada Desember 2008 baru sekitar 280.000 transaksi. Nilai transaksi 

Flazz juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari sisi nilai transaksi, per 

Desember 2008 baru mencapai Rp 14 miliar. Sementara pada Desember 2009 nilai 

transaksi telah mencapai Rp 30 miliar. 

Perkembangan penggunaan kartu sebagai micro payment nampaknya ke depan 

akan lebih berkembang. Pemerintah sangat mendukung program tersebut karena diniliai 

memiliki potensi positif mengurangi penggunaan uang tunai sehingga  menekan biaya 

cetak yang mahal. BI juga mendukung pengembangan penggunaan alat pembayaran 

dengan kartu dengan menerbitkan PBI tentang Penyelenggaraan  Kegiatan APMK. 

Selain itu sanksi denda dan pidana bagi toko modern yang memberikan pengembalian 

berupa permen kepada konsumen yang diterapkan Pemerintah setelah adanya komitmen 

peritel dengan Bank Indonesia. Sekecil apa pun uang kembalian harus dikembalikan 

dalam bentuk uang.  



 

Dari sisi infrastruktur di Indonesia, teknologi yang ada sudah mampu mendukung 

penanganan pembayaran non tunai, termasuk infrastruktur yang lebih baik dibandingkan 

beberapa tahun yang lalu. Dengan dukungan berbagai pihak serta kemampuan teknologi 

nampaknya turut mempercepat perubahan mekanisme pembayaran non tunai dalam 

micro payment. Sehingga akan terwujud less cash society. Beberapa bank lain yang akan 

mengeluarkan produk sejenis adalah BNI yang akan melakukan kerjasama dengan pihak 

Alfamart dan Taman Impian Jaya Ancol. Bank Muamalat juga rencananya akan 

meluncurkan Bayar Card.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Tingkat persaingan dalam industri kartu prabayar saat ini menunjukkan persaingan 

yang cukup ketat dari sisi supply. Hal ini terlihat dari semakin maraknya kartu prabayar 

yang tersedia bagi masyarakat. Bank Mandiri telah mengeluarkan tiga jenis kartu 

prabayarnya. Bank lain yang memiliki kartu prabayar adalah Bank Mega, Bank DKI, 

Bank Muamalat, dan rencananya BNI. Tidak hanya dari sisi bank, pemain lain juga 

berasal dari lembaga non bank. Persaingan yang semakin ketat membuat para pemain di 

sektor ini berlomba untuk terus memperluas pangsa pasarnya.  

BCA menjadi salah satu pemain dalam pasar micropayment ini dengan Flazz Card 

BCA.  Saat ini hanya kartu prabayar yang diluncurkan BCA (Flazz Card) yang sudah 

berguna sebagai kartu multifungsi (pembayaran pembelian bahan bakar di SPBU, 

pembayaran parkir, pembayaran tol, pembayaran pembelanjaan ritel serta pembayaran di 

tempat makan). Namun demikian BCA masih memiliki berbagai kendala dalam 

pengembangan kartu ini. 



 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh BCA melalui pihak ketiga yaitu Spire 

pada akhir tahun 2008, masih banyak kendala yang dihadapi oleh BCA dengan kartu 

Flazz-nya. Ketika ditanyakan kepada 260 responden dimana para responden merupakan 

pengguna Flazz di Jakarta, mereka mengatakan masalah yang dihadapi ketika 

menggunakan Flazz antara lain adalah mesin yang tidak bisa dipergunakan, pembayaran 

yang dilakukan oleh nasabah menjadi dua kali lipat karena adanya double deduct, serta 

beberapa masalah lainnya (Tabel 4).   

 

Tabel 4. Beberapa masalah dalam penggunaan kartu Flazz BCA 
Jenis masalah Presentase 

(base=260 resp.) 
Mesin yang tidak bisa dipergunakan. 53% 
Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah menjadi 
dua kali lipat (double deduct) 

15% 

Adanya minimum payment yang diberlakukan oleh 
kasir jika pembayaran dilakukan dengan 
menggunakan kartu Flazz 

13% 

Kasir menolak kartu 11% 
Sumber : Spire, 2008 

 

Selain itu masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengguna Flazz, masalah lain 

yang menjadi kendala adalah tidak terlalu besarnya tingkat ketertarikan terhadap Flazz 

dari non pengguna Flazz. Pada tahun 2008, Spire melakukan penelitian terhadap 450 

responden yang dianggap potensial Flazz user, dengan kuota responden adalah 50 persen 

melakukan tarikan tunai sebanyak Rp 500.000 per minggu serta 50 persen lainnya 

merupakan normal cash spender. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di tiga kota, 

yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya beberapa alasan yang dikatakan responden yang tidak 

tertarik menggunakan kartu Flazz (227 responden) antara lain mereka masih lebih 



 

nyaman membawa uang tunai, belum membutuhkan, serta beberapa alasan lainnya (Tabel 

5).  

 

Tabel 5. Alasan non Flazz user tidak tertarik menggunakan kartu Flazz  
Alasan ketidak tertarikan Presentase 

(base 227 resp.) 
Lebih senang membawa uang tunai 24% 
Belum membutuhkan  17% 
Merasa tidak aman karena tidak adanya pin sebagai 
pengaman, 

11% 

Tidak bisa digunakan dimana-mana 10% 
Sudah punya kartu debet (fungsinya dianggap sama saja 
dengan kartu Debit) 

8% 

Kurang praktis  7% 
Harus di top up (isi ulang kartu)  7% 
Takut hilang 5% 

Sumber : Spire, 2008 

 

Flazz Card BCA sebagai kartu prabayar multifungsi menjadi pemicu 

berkembangnya cara pembayaran baru ini. Namun sejak Flazz Card BCA diluncurkan, 

BCA belum pernah melakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan nasabah pengguna 

Flazz Card BCA padahal dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, penting bagi BCA untuk 

mengetahui kepuasan nasabahnya guna dapat terus meningkatkan layanannya sehingga 

BCA dapat terus meningkatkan jumlah pengguna Flazz Card. 

Meningkatnya tingkat persaingan serta adanya beberapa permasalahan tersebut 

membuat BCA harus terus berbenah diri dan meningkatkan layanannya agar senantiasa 

dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Sebagai salah satu pemain besar dalam bisnis 

micropayment, BCA memandang hal ini sebagai tantangan agar dapat terus memuaskan 

pengguna kartu Flazz, menjaga loyalitas penggunanya serta dapat meningkatkan jumlah 

pengguna kartu Flazz. Oleh karena itu, BCA membutuhkan penelitian mengenai perilaku 



 

konsumen sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengenali karakteristik 

pengguna, memahami kebutuhan pengguna, serta mempertahankan dan meningkatkan 

pelayanan yang sudah ada demi kepuasan pengguna. Pengguna yang merasa puas 

terhadap fitur, layanan, serta kemudahan yang diberikan akan melakukan pemakaian 

ulang terhadap Flazz. Hal ini sangat membantu pihak BCA dalam menghadapi pasar 

yang terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga akhirnya mampu menjadi 

pemimpin pasar. 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana indeks kepuasan pengguna Flazz Card terhadap pelayanan Flazz Card 

BCA, baik kepuasaan total maupun kepuasan untuk setiap  atributnya? 

2. Faktor-faktor/atribut apa saja dari pelayanan Flazz Card BCA yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna Flazz Card? 

3. Bagaimana indeks loyalitas pengguna Flazz Card BCA? 

4. Bagaimana merumuskan program peningkatan pelayanan terhadap nasabah 

pengguna Flazz Card BCA? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis indeks kepuasan pengguna Flazz Card BCA 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor/atribut-atribut yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna Flazz Card terhadap Flazz Card BCA 

3. Menganalisis indeks loyalitas pengguna Flazz Card BCA 



 

4. Merumuskan implikasi manajerial bagi pengembangan dan peningkatan kepuasan 

nasabah terhadap pelayanan Flazz Card BCA 
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