
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Consumer Banking di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam        

20 tahun terakhir, terutama dalam 5 tahun terakhir, hal ini karena sektor consumer 

memberikan stabilitas dan daya tahan yang baik terhadap krisis atau tekanan 

ekonomi dibandingkan dengan area bisnis lainnya. Hal ini menyebabkan bank-

bank di Indonesia baik lokal maupun asing fokus kepada sektor consumer. Hal ini 

tentunya membantu bergeraknya sektor konsumsi masyarakat (Surodjo 2016).  

Sesuai Laporan Survei Perbankan Triwulan IV 2016 yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia, prediksi pertumbuhan kredit pada tahun 2017 mencapai 13,1% 

(YoY), meningkat dibandingkan realisasi pertumbuhan kredit 2016 (per 

November 2016) yang sebesar 8,3% (YoY). Optimisme pertumbuhan kredit ini 

terutama didorong oleh meningkatnya kondisi likuiditas perbankan, masih 

berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, dan kondisi ekonomi yang 

diperkirakan semakin membaik. 

Pada kredit konsumsi, menguatnya pertumbuhan kredit baru terjadi pada 

semua jenis kredit, dimana pertumbuhan tertinggi pada penggunaan kredit untuk 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 79,6%, lalu kredit Kendaraan Bermotor 

(KKB) sebesar 39,1% sampai yang terakhir adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

sebesar 23,8% seperti dijelaskan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Pertumbuhan kredit konsumsi per triwulan tahun 2016 

Rincian Kredit 
Periode Triwulan (%) 

I-2016 II-2016 III-2016 IV-2016 

KPR/KPA 

Kendaraan Bermotor 

Kartu Kredit 

Multiguna 

Kredit Tanpa Agunan 

14,8 

17,6 

-31,9 

15,1 

2,9 

46,3 

5,3 

22,7 

17,6 

10,2 

34,2 

-6,3 

23,5 

9,0 

3,1 

79,6 

39,1 

37,1 

24,9 

23,8 

Sumber : Bank Indonesia – Survei Perbankan Triwulan IV-2016 
 

Pertumbuhan kredit konsumsi tertinggi memang berada pada penggunaan 

kredit untuk KPR sebesar 79,6% posisi Triwulan-IV 2016, namun pembiayaan 

perbankan saat ini tidak hanya difokuskan kepada peruntukan KPR tetapi juga 

untuk penggunaan kredit KKB, Kartu Kredit, Multiguna, dan juga KTA. Hal ini 

dilakukan oleh perbankan untuk mendapatkan pangsa pasar di setiap jenis kredit 

dengan harapan imbal hasil yang baik bagi Bank. Sedangkan berdasarkan tingkat 

risiko, sesuai ketentuan Basel (Bank Indonesia 2007), kredit KPR memiliki 

tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan kredit konsumsi non KPR seperti 

Kartu Kredit dan KTA. Tingkat risiko yang tinggi ini sejalan juga dengan margin 

yang cukup tinggi bagi bank (high risk high return) karena tidak ada agunan 

kebendaan yang diserahkan kepada bank untuk dijaminkan. 

Harapan mendapatkan margin yang tinggi di kredit konsumsi, khususnya 

KTA, membuat perbankan di Indonesia (lokal maupun asing) berlomba 

menawarkan pinjaman KTA dengan berbagai keunggulan dan kemudahan antara 

lain dengan limit kredit yang besar sampai Rp 500 Juta, jangka waktu sampai             

10 tahun, bunga kredit mulai dari 0,70% flat/ bulan (setara dengan 15,25% 
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efektif/tahun) ataupun juga dari sisi kemudahan dokumen kredit yang disyaratkan 

dan juga kecepatan proses pencairan kredit maksimal 3 hari kerja setelah 

dokumen lengkap. 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2016 volume 15 yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga laporan keuangan 

beberapa Bank umum seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2, total penyaluran 

kredit (portfolio) KTA secara Nasional posisi Desember 2016 adalah sebesar            

Rp 468,2 Triliun dengan pangsa pasar KTA terbesar pertama adalah Bank Rakyat 

Indonesia sebesar Rp. 78,2 Triliun (16,7%) dan pangsa pasar KTA terbesar kedua 

adalah Bank Mandiri sebesar Rp. 17,4 Triliun (3,7%). Total pangsa pasar kedua 

Bank tersebut pada posisi Desember 2016 yang tidak mencapai 50% (sebesar 

20,4%) membuktikan cukup banyaknya kompetitor yang turut serta menyalurkan 

KTA karena harapan imbal hasil atau margin yang tinggi dari produk kredit ini. 

 

Tabel 2 Pangsa pasar KTA Bank Mandiri dibandingkan Bank BRI dan nasional 

Tahun 
Nasional  

(Rp Triliun) 

Bank Mandiri Bank BRI 

Rp Triliun % Growth (%) Rp Triliun % Growth (%) 

2016 468,2 17,4 3,7 23,4% 78,2 16,7 12,5% 

2015 429,8 14,1 3,3 18,5% 69,5 16,2 11,4% 

2014 367,5 11,9 3,2 21,4% 62,4 17,0 8,5% 

2013 277,8 9,8 3,5 19,5% 57,5 20,7 17,3% 

2012 278,9 8,2 2,9 - 49,0 17,6 - 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2012 s.d 2016 - OJK dan BI (diolah) 
 

Bank Mandiri berada di posisi kedua pangsa pasar KTA, namun secara 

pertumbuhan masih lebih tinggi dibandingkan Bank BRI. Berdasarkan Tabel 2 

tersebut di atas, pertumbuhan portfolio KTA Bank Mandiri Desember 2016 Year 

on Year (YoY) sebesar 23,4% sedangkan untuk Bank BRI sebesar 12,5%. 

Pertumbuhan KTA Bank Mandiri tersebut sudah lebih tinggi dari Bank BRI, 

namun tantangannya saat ini adalah bagaimana mengejar ketertinggalan gap 

portfolio yang cukup jauh dengan perumusan strategi pengembangan dan 

pemasaran produk KTA yang tepat sasaran. Untuk dapat merumuskan strategi 

pengembangan dan pemasaran produk KTA yang tepat, Bank Mandiri perlu 

menganalisa profil nasabah untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan 

nasabah saat ini maupun di masa mendatang melalui pendekatan CRM. 

 

 

Rumusan Masalah 

Studi Industri 

Bank Mandiri melalui Strategic Business Unit (SBU) Consumer Loans 

Group (CLG) telah menyalurkan kredit konsumsi yakni KPR, KKB, dan juga 

KTA sejak tahun 2004. Berdasarkan data yang telah disebutkan sebelumnya pada 

Tabel 2, produk KTA Bank Mandiri memiliki pertumbuhan portfolio yang lebih 

tinggi dibandingkan kompetitor utama KTA yakni Bank BRI, namun secara 

pangsa pasar masih memiliki gap yang cukup jauh dengan Bank BRI. Agar gap 

pangsa pasar ini dapat dikejar maka perlu dilakukan analisa permasalahan dalam 

penyaluran kredit KTA untuk kemudian dirumuskan strategi pemasaran yang 

tepat. Berdasarkan data 4 tahun terakhir, yakni sejak tahun 2013, realisasi 

pencairan kredit dan portfolio (baki debet atau bade) KTA Bank Mandiri sudah 
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cukup baik serta diimbangi dengan kualitas kredit/ NPL (Non Performing Loans) 

yang semakin terjaga sesuai dengan Gambar 1. 

 

 
Sumber : Bank Mandiri 

Gambar 1 Trend pencairan, portfolio, NPL KTA 2013-2016 (Rp Juta) 

 

Berdasarkan Gambar 1 tersebut, masih terdapat gap antara realisasi 

pencairan tahun 2014 sampai 2016 dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini 

perlu menjadi fokus perbaikan oleh Bank Mandiri sehingga untuk di tahun 

berikutnya realisasi pencairan kredit KTA dapat sesuai ataupun di atas target yang 

telah ditetapkan. Selain itu jika dilihat lebih detail lagi dari pencairan kredit KTA 

di tahun 2016, sebesar 78% dari total pencairan kredit KTA masih didominasi 

oleh kredit baru (new booking) sedangkan hanya sebesar 22% kontribusi 

pencairan dari debitur eksisting/ top up. 

 
Sumber : Bank Mandiri 

Gambar 2 Pencairan KTA tahun 2016 berdasarkan komposisi (Rp Milyar) 

 

Total pencairan kredit KTA Bank Mandiri di tahun 2016 sebesar Rp 7,94 

Triliun dengan komposisi pencairan dari nasabah baru (new booking) sebesar 78% 

dan untuk debitur eksisting (top up) hanya sebesar 22% (Gambar 2). Untuk 

periode (seasonal) tertentu seperti pendaftaran tahun ajaran baru (bulan April 
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sampai Juni) total pencairan kredit KTA mengalami peningkatan karena 

pemanfaatan dana untuk pembiayaan sekolah anak. Lalu di periode Lebaran 

(bulan Juli) dan Natal (bulan Desember) juga tidak terdapat perbedaan signifikan 

komposisi new booking dan top up, namun dengan komposisi top up yang hanya 

sebesar 22% perlu dikaji lebih lanjut oleh Bank Mandiri, mengingat sesuai yang 

disampaikan oleh Zeithaml et al. (2013) bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

meretensi nasabah eksisting masih lebih rendah dibandingkan mencari nasabah 

baru dan pemasar yang sukses adalah yang dapat membangun strategi yang efektif 

untuk meretensi nasabah. 

 

Studi Literatur 

Perkembangan industri perbankan retail saat ini menghadapi persaingan 

yang cukup menantang. Berdasarkan laporan Boston Consulting Group (BCG) 

tahun 2016, perbankan retail yang berhasil adalah yang dapat 

mengimplementasikan teknologi kemudahan bagi nasabahnya. Untuk 

mengimplementasikan kemudahan bagi nasabah, Bank harus mengembangkan 

teknologi dan database nasabah untuk menyederhanakan proses bisnis dan juga 

peningkatan customer experience melalui kecepatan proses, kualitas layanan, dan 

juga efisiensi biaya. Melalui penerapan teknologi dan pengelolaan database yang 

baik, bank dapat memahami pola transaksi dan perilaku nasabah di setiap contact 

point pelayanan Bank. 

Pola transaksi dan perilaku nasabah di setiap contact point perlu diketahui 

untuk menjalin nilai dan hubungan baik dengan nasabah, oleh karena itu bank 

dapat menerapkan Customer Relationship Management (CRM). Menurut Kotler 

(2005), CRM memungkinkan perusahaan menyediakan layanan pelanggan real-

time yang sempurna melalui penggunaan informasi rekening perorangan yang 

efektif.  Berdasarkan  apa  yang  mereka ketahui tentang setiap pelanggan yang 

dinilai, perusahaan dapat  menyesuaikan penawaran pasar, layanan, program, 

pesan, dan media. CRM penting karena pendorong utama profitabilitas 

perusahaan adalah nilai kolektif basis pelanggan perusahaan. Oleh karena itu 

sangat penting bagi perbankan untuk melakukan identifikasi terhadap nasabahnya 

yang memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi bagi perusahaan. 

Aviliani et al. (2011) mengungkapkan penggunaan CRM dilakukan 

biasanya untuk memenuhi berbagai tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar lebih 

dekat dengan pelanggan dengan memanfaatkan data “tersembunyi” pada database 

perusahaan yang menyebar. Mempelajari dan menganalisa data tersebut dapat 

mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga mengenai kebutuhan 

pelanggan. Dengan memprediksi kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat 

memasarkan produk yang tepat kepada segmen yang tepat pada waktu yang tepat 

melalui saluran distribusi yang tepat. Kepuasan pelanggan juga dapat ditingkatkan 

melalui pemasaran yang lebih efektif. Tujuan lain dari inisiatif CRM adalah untuk 

mengubah perusahaan menjadi organisasi yang customer-centric dengan fokus 

yang lebih besar profitabilitas pelanggan. Pengetahuan yang diperoleh dari CRM 

memungkinkan perusahaan untuk menghitung atau memperkirakan profitabilitas 

dari individu pelanggan. Perusahaan kemudian dapat mendiferensiasi 

pelanggannya dengan benar berdasarkan profitabilitasnya. Aviliani et al. (2011) 

melakukan analisa nasabah berdasarkan model Recency, Frequency, dan 

Monetary (RFM) dengan studi kasus nasabah tabungan mikro Bank BRI. Variabel 
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recency yang diukur adalah waktu transaksi terakhir, variabel frequency yang 

diukur adalah frekuensi transaksi per nasabah, dan variabel monetary yang diukur 

adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Variabel profil nasabah yang 

digunakan meliputi jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan 

tingkat pendidikan. 

Penelitian lainnya mengenai CRM dilakukan oleh Zineldin (2005), topik 

penelitian yang diangkat meliputi positioning bank, preferensi konsumen, sikap 

dan persepsi mereka terhadap bank serta kualitas pelayanan bank. Dilakukan 

analisisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang dikumpulkan. Data 

yang digunakan berasal dari tiga sumber yaitu laporan tahunan setiap bank 

komersil yang beroperasi di Swedia sebelum tahun 1999, wawancara personal 

dengan lima bank besar serta pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil 

penelitian menunjukkan daya saing kompetitif dapat diperoleh melalui kualitas 

produk atau layanan, CRM dan diferensiasi. Paket produk atau layanan harus 

dirancang khusus dengan harapan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, 

produktivitas dan efektivitas. 

Backiel et al. (2016) juga meneliti topik CRM di bidang telekomunikasi 

yaitu penggabungan informasi jaringan sosial ke dalam model prediksi churn 

untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan profitabilitas. Analisis yang 

digunakan adalah Analisis Daya Tahan (Survival Analysis) berdasarkan atribut 

pelanggan (pasca bayar) serta grafik catatan panggilan untuk semua pelanggan. 

Zeithaml et al. (2013) menyebutkan biaya yang dikeluarkan untuk meretensi 

nasabah eksisting masih lebih rendah dibandingkan mencari nasabah baru dan 

pemasar yang sukses adalah yang dapat membangun strategi yang efektif untuk 

meretensi nasabah. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gouws (2012), 

perbankan retail yang berhasil adalah yang mengacu kepada strategi : 

1. Meningkatkan dan meretensi nasabah; dikombinasikan dengan 

2. Pertumbuhan jumlah nasabah yang sustainable. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, sudah cukup banyak  

peneliti yang membahas membahas CRM untuk peningkatan dan retensi nasabah, 

namun penggunaan analisis daya tahan untuk memprediksi waktu penawaran 

kredit yang tepat sesuai dengan kebutuhan calon debitur khususnya untuk 

upselling produk perbankan masih belum dilakukan. Alasan ini menyebabkan 

penulis tertarik meneliti penggunaan CRM untuk prediksi waktu top up debitur  

kredit di Bank Mandiri yang saat ini masih sebesar 22%. 

Selain itu perlu juga diidentifikasi kembali debitur KTA Bank Mandiri 

untuk dapat memperoleh gambaran karakteristik debitur sehingga Bank Mandiri 

dapat menentukan target nasabah yang tepat. Menurut Kotler (2005), segmentasi 

merupakan proses membagi-bagi pasar heterogen yang besar menjadi segmen 

yang lebih kecil dan homogen. Proses membagi pasar heterogen menjadi segmen 

yang homogen, bertujuan untuk menghasilkan kesesuaian antara yang diharapkan 

oleh pasar dan yang ditawarkan oleh produsen. Melalui segmentasi, produsen 

dapat melakukan program-program pemasaran yang berbeda dan terpisah yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khas tiap segmen pasar yang 

dituju. Dalam melakukan segmentasi, perusahaan dituntut untuk melakukan 

segmentasi yang tepat dan kreatif, sehingga perusahaan dapat mengatasi pesaing 

agresif yang menawarkan produk yang serupa. Terdapat beberapa variabel 
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segmentasi pasar yaitu segmentasi geografi, demografi, psikografi dan perilaku 

konsumen. 

Berdasarkan profil nasabah KTA tersebut, Bank Mandiri selanjutnya perlu 

mengetahui waktu yang tepat untuk menawarkan top up kepada debitur eksisting. 

Adapun metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan Analisis Daya 

Tahan (Survival Analysis). Metode ini umumnya digunakan di dunia medis, 

namun saat ini sudah mulai digunakan untuk kajian bisnis dan manajemen. 

Menurut Cornell Statistical Consulting Unit (2016), analisis daya tahan adalah 

satu set metode untuk menganalisis data yang output variabelnya berupa waktu 

terjadinya kejadian (event). Kejadian ini dapat berupa kematian, ketahanan 

penyakit, pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Pengukuran waktu sampai terjadi 

kejadian dapat berupa hari, minggu, bulan, dan tahun. Dalam hal ini penggunaan 

analisis daya tahan digunakan untuk prediksi waktu top up kepada debitur KTA, 

sehingga didapatkan strategi pemasaran yang tepat waktu dan tepat sasaran untuk 

peningkatan top up KTA.  

Dari latar belakang yang telah dikemukakan dan uraian perumusan masalah 

di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil sosioekonomi debitur top up KTA Bank Mandiri? 

2. Bagaimana prediksi waktu top up KTA berdasarkan profil sosioekonomi 

debitur? 

3. Bagaimana strategi untuk peningkatan top up KTA? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Memetakan profil sosioekonomi debitur top up KTA Bank Mandiri. 

2. Mengidentifikasi prediksi waktu top up KTA berdasarkan profil sosioekonomi 

debitur. 

3. Merumuskan strategi peningkatan top up KTA. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bank Mandiri, mempermudah pengambilan keputusan untuk menetapkan 

target market nasabah dalam mengimplementasikan strategi pemasaran yang 

sesuai dan penawaran produk khususnya untuk top up yang tepat waktu dengan 

kebutuhan nasabah. 

2. Bagi kalangan profesional dan akademisi, dapat mengetahui penerapan ilmu 

CRM di bidang perbankan, khususnya dalam penelitian ini adalah produk 

kredit KTA, sehingga konsep CRM dapat menghasilkan strategi pemasaran 

yang sesuai dengan karakteristik debitur dan juga waktu yang tepat untuk 

pemasarannya. 

3. Bagi peneliti, menambah wawasan pengetahuan dalam penelitian di bidang 

strategi pemasaran sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan produk 

yang sesuai dengan karakteristik debitur di tempat peneliti bekerja saat ini. 
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Novelty (Kebaruan) 

Strategi pemasaran yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan di 

Indonesia masih berfokus kepada produk atau product oriented  belum mengarah 

kepada kebutuhan nasabah atau pelanggan (customer oriented). Kondisi 

persaingan industri yang cukup ketat saat ini dan dengan adanya keterbukaan 

informasi yang sangat luas menuntut perusahaan untuk mengembangkan produk 

dan layanannya sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. 

Perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan pelanggannya sehingga dapat 

menghasilkan produk dan layanan sesuai melalui pendekatan Customer 

Relationship Management (CRM). Melalui CRM perusahaan dapat mengetahui 

perilaku dan pola transaksi pelanggan disetiap titik kontak perusahaan maupun 

karakteristik sosial dan demografi masing-masing pelanggannya. Berdasarkan 

data pelanggan tersebut, perusahaan dapat mengembangkan produk dan menjaga 

pelanggan yang ada (retention), meningkatkan loyalitas pelanggan melalui 

penawaran top up, menarik pelanggan baru melalui new booking dan cross-

selling. 

Penelitian mengenai CRM di beberapa literatur masih cukup banyak yang 

menggunakan informasi atau pendapat dari pelanggan (data primer). Salah satu 

kebaruan dari penelitian adalah menggunakan database pelanggan yang tersedia 

di perusahaan (data sekunder) yang merupakan kumpulan dari pencatatan aktivitas 

pelanggan sehingga menggambarkan perilaku dari pelanggan. Selain itu, 

penggunaan analisis daya tahan berawal di bidang kesehatan, kemudian mulai 

banyak digunakan untuk kebutuhan bisnis yakni untuk meneliti kapan pelanggan 

akan melakukan pembaruan (re-newal) polis asuransi, prediksi waktu churn  pada 

telepon seluler, dan juga di perbankan digunakan untuk memprediksi kapan 

timbulnya risiko kredit macet (credit risk). Kebaruan berikutnya dalam penelitian 

ini adalah selain mengidentifikasi profil sosioekonomi debitur top up KTA Bank 

Mandiri namun juga menggunakan analisis daya tahan untuk memprediksi waktu 

yang tepat bagi pemasar dalam menawarkan top up KTA sesuai dengan profil 

sosioekonomi tersebut. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Mandiri 

untuk dapat mengoptimalkan penawaran kepada nasabahnya melalui penawaran 

top up. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing nasabah sehingga dapat 

mengejar market share dengan pesaing utama. 

 

 

Batasan Penelitian 

Batasan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada studi kasus KTA 

Bank Mandiri menggunakan history transaksi pelanggan sehingga 

menggambarkan perilaku pelanggan dengan tujuan untuk memprediksi dari 

perilaku pelanggan. Namun penggunaan database perusahaan ini juga memiliki 

kekurangan yakni dari database tersebut tidak dapat menggambarkan faktor 

psikologis yang dialami pelanggan misalnya masalah keluarga, preferensi/ minat, 

dan latar belakang mengambil KTA. 

 




