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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pemasaran merupakan bagian terpenting bagi perusahaan sebagai ujung 

tombak dalam pengembangan dan mencapai tujuan bisnis seperti: bertahan hidup, 

memperoleh keuntungan dan berkembang (Kotler dan Armstrong 2008). 

Memahami konsumen dalam menanggapi tawaran perusahaan, memilih dan 

memutuskan produk yang akan digunakan merupakan kunci sukses dalam 

mencapai tujuan perusahaan (Bayer 2010). Oleh karena itu perlu memahami 

bagaimana segmentasi konsumen dan pola transaksi sebagai bahan pertimbangan 

bagi manajemen perusahaan dalam merencakan strategi pemasaran (Mabrur dan 

Lubis 2012). 

Kartu kredit memiliki peranan besar bagi perseroan sebagai produk yang 

dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menjadi perhatian besar 

dalam pertumbuhan kinerja perusahaan. Bank Bukopin mulai meluncurkan kartu 

kredit sejak tahun 2009 terdiri atas visa dan master card. Di tahun 2014 realisasi 

kinerja bisnis produk konsumer kartu kredit meningkat lebih besar dari produk 

lainnya yaitu sebesar 41.8% dan telah memberikan kontribusi besar terhadap 

pendapatan perusahaan. Namun pertumbuhan jumlah pemegang kartu tidak 

diimbangi dengan jumlah pertumbuhan transaksi yang mengalami penurunan dari 

5.6 kali rata-rata jumlah transaksi setiap orangnya pada tahun 2013 menjadi 4.8 

kali rata-rata transaksi per-orangnya pada tahun 2014 serta diikuti dengan 

penurunan penjualan  rata-rata total penjualan merchant pada setiap nasabah.  

Biaya pemasaran Bank Bukopin terus mengalami peningkatan dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014, namun rasio transaksi kartu dari banyaknya 

pemegang  kartu kredit mengalami penurunan. Oleh sebab itu penggunaan sistem 

informasi pada industri perbankan dapat memberikan dukungan yang sangat besar 

dalam pengolahan data transaksi sehingga menjadi informasi yang penting dalam 

kegiatan pemasaran perusahaan. Penggalian informasi transaksi berdasarkan 

segmentasi konsumen diharapkan dapat mengefektifkan promosi, menekan biaya 

pemasaran (Robson et al. 2013) dan meningkatkan pertumbuhan penggunaan 

kartu kredit serta dapat menambah fee based income perusahaan.  

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan data transaksi penggunaan kartu 

kredit akan semakin besar (Han dan Kamber 2006) dan pengelolaan data yang 

benar akan menjadi informasi yang prospektif peluang bisnis bagi perusahaan 

dalam menggali potensi konsumen pengguna kartu kredit. Saat ini data transaksi 

kartu kredit yang semakin besar dari tahun ke tahun tidak diolah secara benar 

sehingga tidak bermanfaat bagi kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan. 

Oleh sebab itu menurut Annie dan Kumar (2012) tantangan terbesar perusahaan 

dalam pengumpulan atau penggalian informasi penting (data mining) pada 

historical data stream transaksi kartu kredit berdasarkan segmen nasabah 

diharapkan lebih tepat sasaran dalam menentukan target pasar (Brachman et al. 

1996), menekan biaya pemasaran, meningkatkan penggunaan kartu dan 

meningkatkan fee based income perusahaan. 

Tiga kelompok variabel utama yang digunakan secara luas dalam 

melakukan segmentasi pasar konsumen, menurut Jaman (2012) yaitu: a) 
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segmentasi geografis yaitu karakteristik nasabah berdasarkan unit-unit geografis; 

b) segmentasi demografis, menurut Krishnamurthi dan Malini (2007) dibagi 

menjadi kelompok-kelompok seperti: pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan 

usia; c) segmentasi psikografis dibagi menjadi kelompok berbeda berdasarkan 

gaya hidup atau kepribadian dan nilai (Kotler dan Armstrong 2008). Dari 

uraian tiga kelompok variabel di atas maka penelitian ini bertujuan menganalisis 

karakteristik konsumen dalam menggunakan kartu kredit berdasarkan faktor 

demografis (Garver et al. 2012; Davies et al. 2009) dengan karakteristik 

pekerjaan, penghasilan, pendidikan, usia, asal geografis nasabah dan identifikasi 

jenis merchant kartu kredit berdasarkan pola transaksi. Dengan dikelompokkan 

faktor-faktor demografi, geografi nasabah dan diidentifikasinya pola-pola 

merchant yang digunakan akan menjadikan pengembangan kegiatan promosi 

yang tepat sasaran dan peningkatan kerjasama pada merchant yang sering 

digunakan oleh konsumen.  

Data mining dapat dijadikan sebagai solusi pembentukan suatu model data 

pada bisnis kartu kredit sehingga dapat memberikan hubungan antara perilaku 

konsumtif dan informasi pemegang kartu seperti: usia, pendapatan dan lainnya 

dalam mengolah data kartu kredit yang berukuran besar (Zheng 2009). Teknik 

clustering mining dengan k-means algorithm pada data mining bertujuan untuk 

analisis segmentasi berdasarkan faktor demografis dan geografis nasabah dalam 

mengelompokkan jumlah data stream transaksi berukuran besar dengan waktu 

komputasi yang relatif cepat dan efisien (Alfina et al. 2012). Sedangkan 

assocation rules mining (ARM) dengan apriori algorithm digunakan sebagai 

identifikasi pola merchant yang sering digunakan sebagai tempat bertransaksi 

konsumen. Penelitian dengan menggabungkan hasil clustering dan ARM ini 

diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen dan 

dijadikan sebagai rekomendasi target baru pemasaran dalam meningkatkan jumlah 

transaksi kartu kredit. 

 

Perumusan Masalah 

Dari permasalahan menurunnya pertumbuhan total rata-rata transaksi kartu 

kredit dan pertumbuhan data transaksi yang semakin besar, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan pada penelitian yaitu :  

Bagaimana cara membentuk target pasar kartu kredit berdasarkan 

segmentasi nasabah dan pola jenis merchant transaksi ? 

 

Tujuan Penelitian 

Menganalisis pembentukan target pasar kartu kredit berdasarkan segmentasi 

nasabah dan pola jenis merchant transaksi. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak terkait seperti : 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen sistem informasi dan menunjang kegiatan aktivitas pekerjaan 
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sehari-hari di Bank Bukopin. 

2. Bagi manajemen perusahaan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

dalam mendukung pengembangan pemasaran dan promosi kartu kredit. 

3. Bagi akademisi dapat memberikan evaluasi teori-teori yang ada, metodologi 

dan bidang penelitian yang digunakan khususnya produk kartu kredit.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada produk bisnis kartu kredit dengan 

menggunakan variabel demografi, geografi dan data merchant kartu kredit. 

Variabel-variabel tersebut adalah: pekerjaan, penghasilan, pendidikan, usia, kota 

dan jenis merchant. Pengolahan data menggunakan database transaksi kartu 

kredit sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014. Teknik analisis 

data menggunakan dua teknik data mining yaitu clustering dengan k-means 

algorithm untuk mengelompokkan karakteristik demografi konsumen 

berdasarkan: usia, pekerjaan pendidikan, penghasilan dan provinsi. Selanjutnya 

adalah ARM dengan aprori algorithm mengolah segmentasi pasar berdasarkan 

kelompok konsumen pada merchant-merchant kartu kredit. Alat bantu yang 

digunakan sebagai pengolahan data adalah software Orange dan database SQL 

Server Express. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kartu Kredit 

Pengertian kartu kredit menurut Black's (1990) adalah kartu, plate atau 

sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, 

property/kebendaaan, tenaga kerja, atau jasa secara kredit. Kartu kredit adalah 

sejenis kartu pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, jenis layanan keuangan 

atau lembaga lain dengan tujuan mendapatkan uang, barang dan jasa dan 

digunakan sebagai pembelian produk secara kredit (Zheng 2009). 

Dari definisi diatas kartu kredit merupakan fasilitas kartu yang diberikan 

oleh bank penerbit kartu atau issuer kepada pemegang kartu kredit yang namanya 

tercetak dalam kartu kredit, sehingga yang bersangkutan dapat menggunakannya 

untuk berbelanja di tempat yang telah ditentukan, maupun untuk menarik uang 

tunai di bank issuer atau yang telah ditunjuk oleh issuer. Berdasarkan wilayah 

berlakunya dan cara pembayarannya pada waktu penagihan, kartu kredit menurut 

Siamat dan Dahlan (2001) dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: pertama, 

berdasarkan wilayah terbagi atas domestic card dan international card, kedua 

adalah berdasarkan cara pembayaran adalah change card; (3) berdasarkan credit 

limit adalah traditional card. 

Menurut Kalia (2010), dalam menggunakan kartu kredit terdapat tiga pihak 

yang terlibat, yaitu :  

1. Bank penerbit kartu kredit atau sebagai issuer bank yaitu bank yang 

menerbitkan kartu kredit, memiliki hak dalam menagih pembayaran dari 

pemegang kartu atau cardholder serta mempunyai kewajiban dalam 
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