
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia perbankan nasional dewasa ini dihadapkan pada iklim

persaingan yang tajam. Tawaran jasa pelayanan bank dengan fasilitas

yang semakin beragam dan menarik konsumen menggambarkan

persaingan tersebut. Hal ini membawa konsekuensi kepada bank untuk

terus berkreasi menghasilkan produk perbankan dalam upaya memperoleh

keunggulan kompetitif.

Salah satu produk jasa pelayanan bank yang sekarang menjadi titik

perhatian dan merupakan ajang persaingan antara bank pada sektor ritel

adalah kartu kredit (credit card). Hal ini tampak dari meningkatnya jumlah

bank dan lembaga pembiayaan yang menawarkan kartu kredit. Sampai

sekarang tercatat telah lebih dari 20 bank telah menerbitkan kartu kredit

(Warta Ekonomi, 1997a). Pertumbuhan kartu kredit rata-rata mencapai

33% per tahun (Warta Ekonomi, 1997a), dan pada tahun 1997 jumlahnya

mencapai 1,8 juta kartu kredit di bawah penerbit kartu kredit {issuer) Visa

Intenational, MasterCard, Diners Club, dan American Express (Belanja,

1997b). Visa sendiri sampai bulan September 1996 telah mengeluarkan

858.000 kartu (Warta Ekonomi, 1997a) dan pada pertengahan tahun 1997

ini telah mencapai angka 1 juta (Belanja, 1997b). Penerbit kartu kredit

juga mulai merambah ke bank papan bawah seperti Bank IFI dan Bank
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Papan; dan karena ketatnya persaingan, persyaratan aplikasi menjadi

lebih lunak, antara lain syarat penghasilan minimal Rp 1 juta per bulan

menjadi Rp 670 ribu per bulan atau Rp 8 juta per tahun (Warta Ekonomi,

1997a). Citibank yang merupakan pemimpin pasar pun tidak mau

ketinggalan dengan menurunkan persyaratan penghasilan minimal per

tahun dari Rp 12 juta menjadi Rp 9 juta (Belanja, 1997a). Persaingan

yang ketat antara bank penerbit kartu kredit dapat dilihat dari adu murah

dalam iuran tahunan, adu mudah dalam mengajukan aplikasi kartu kredit,

adu hadiah sehingga meningkatkan keinginan belanja, serta adu bajak

nasabah (Warta Ekonomi, 1997a).

Ketatnya persaingan dalam bisnis kartu kredit (Kontan, 1997b)

digambarkan antara lain dengan pembayaran keanggotaan hanya satu kali

seumur hidup serta adanya hadiah yang diundi berdasarkan besarnya

transaksi yang dilakukan untuk pemegang kartu kredit dari Bank Universal.

Demikian pula yang ditawarkan kepada pemegang kartu Mastercard dari

Unibank berhadiah paket liburan ke mancanegara dan ratusan hadiah

lainnya. Bank Papan menjamin kartu Visa-nya dapat mentransfer dana ke

rekening di bank manapun, dan bebas iuran tahunan dan bebas uang

pangkal. Adapun Bank Mashill menawarkan suku bunga sebesar 2,8%

saja dibandingkan bank lain yang berbunga sebesar 3% ke atas.

Demikian pula cara pemperoleh konsumen, kini memburu konsumen

sampai ke rumah-rumah (door to door). Bahkan berdasarkan pengalaman
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rekan penulis serta penulis sendiri, strategi menggaet konsumen

dijalankan oleh salah satu bank adalah dengan cara langsung

mengirimkan kartu kredit tanpa ada permohonan dari yang bersangkutan.

Persaingan di atas disinyalir oleh Santoso (da/am Warta Ekonomi,

1997a) karena terjadi perebutan konsumen yang disebabkan pasarnya

yang itu-itu saja. Potensi konsumen kartu kredit di Indonesia hanya 1%

dari jumlah penduduk atau sebanyak 2 juta orang dan sekarang telah

hampir habis digarap oleh penerbit yang ada. Namun Hardjanto (da/am

Warta Ekonomi, 1997d) menyatakan bahwa pasar kartu kredit belum

jenuh, potensinya masih banyak karena ribuan nasabah memegang kartu

kredit lebih dari satu, hanya disayangkan penerbit kartu hanya mencari

pasar di kota-kota besar saja. Demikian pula pernyataan Pardos (da/am

Belanja, 1997b) angka kurang dari 1% penduduk Indonesia yang

memegang kartu kredit adalah kecil dibandingkan Malaysia yang pada

tahun 1991 saja telah mencapai 2,9% yaitu 500.000 pemegang kartu kredit

dari 17 juta penduduk.

Timbulnya persaingan dalam bentuk tawaran kemudahan aplikasi,

suku bunga rendah, bebas iuran tahunan, hadiah, serta fasilitas-fasilitas

lainnya ditinjau dari sudut konsumen adalah menguntungkan. Akan tetapi

yang perlu dipertanyakan apakah tawaran-tawaran tersebut sudah sejalan

dengan keinginan konsumen kartu kredit. Dengan demikian yang perlu

diungkapkan adalah atribut-atribut kartu kredit apa saja yang menjadi
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perhatian konsumen, serta sampai sejauh mana kepentingan atribut

tersebut bagi konsumen, dan kemudian berapa angka ideal atribut-atribut

tersebut sehingga dapat diperoleh gambaran kartu kredit yang diinginkan

konsumen. Riset yang telah ada sejauh ini hanya mengungkapkan atribut

apa saja yang diinginkan konsumen kartu kredit, akan tetapi belum

menyentuh kepada sampai seberapa penting atribut dimaksud bagi

konsumen, dan berapa angka ideal atas atribut-atribut dimaksud agar

gambaran kartu kredit yang mendekati ideal diketahui.

HasH penelitian Hariyanto (1997) di kawasan perumahan kota

Bogar, Tanggerang, dan Bekasi terungkapkan bahwa jenis yang dominan

digunakan adalah kartu standar dengan pendapatan pemilik kartu minimal

Rp 10 juta per tahun dan jenis kartu kredit yang dominan digunakan adalah

VISA. Selanjutnya iuran tahunan merupakan faktor penentu pemilihan

kartu kredit dan alasan kemudahan merupakan faktor yang mendorong

penggunaan kartu kredit. Yang menarik dari hasil penelitian ini adalah

adanya keinginan untuk meninggalkan kartu kredit cukup besar yaitu 18%,

19%, dan 31% dari responden di Tanggerang, Bogar, dan Bekasi secara

berturut-turut.

Dari hasil penelitian Ho (1996) yang ditujukan khusus kepada

nasabah Bank BDNI terungkapkan bahwa atribut kartu kredit yang

diinginkan antara lain dapat diterima dimana saja, kartu kredit berfungsi

sebagai kartu diskon, dapat digunakan untuk membayar telepon, air, dan
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listrik serta keperluan sehari-hari, memberikan fasilitas asuransi

jiwa/kecelakaan. bebas uang pangkal. periode semenjak transaksi sampai

dengan jatuh tempo tagihan yang panjang (1 bulan), proses persetujuan

nya cepat dan tidak berbelit-belit. serta suku bunga yang ringan.

B. IDENTIFIKASI MASAlAH

Sebelum melangkah kepada peluncuran suatu produk kartu kredit.

pemahaman bank penerbit kartu kredit terhadap preferensi konsumen

adalah mutlak karena dapat memberikan kontribusi kepada model kartu

kredit yang dapat menarik konsumen. Melalui pemahaman preferensi

konsumen kartu kredit akan diketahui atribut-atribut apa yang dinilai

penting oleh konsumen kartu kredit. serta berapa angka ideal atas atribut

atribut dimaksud. Berdasarkan pengungkapan masalah tersebut

diharapkan dapat diperoleh model kartu kredit yang apabila dilempar ke

pasar mempunyai peluang keberhasilan yang tinggi. Atas dasar itu pula

riset perilaku konsumen berkenaan dengan preferensi konsumen kartu

kredit perlu dilakukan.

C. PERUMUSAN MASAlAH

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan dapat

dirumuskan kedalam hirarki pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden yang memiliki kartu kredit dan

yang tidak memiliki. dan bagaimana hubungan antara variabel
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demografis dengan kepemilikan kartu; serta bagaimana perilaku

pemilik kartu kredit serta hubungannya dengan variabel demografis?

2. Bagaimana sikap/persepsi responden terhadap pandangan mengenai

kartu kredit dan hubungannya dengan perilaku kepemilikan?

3. Bagaimana minat memiliki kartu kredit baru dan hubungannya dengan

perilaku kepemilikan kartu dan variabel demografis?

4. Bagaimana persepsi mengenai pentingnya atribut kartu kredil dan

hubungannya dengan variabel demografis?

5. Bagaimana preferensi angka ideal atas alribul kartu kredit dan

hubungannya dengan variabel demografis?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelilian ini adalah unluk memperoleh gambaran mengenai

hal-hal sebagai berikut:

1. Karakterislik pemilik kartu dan bukan pemilik kartu kredit.

2. Sikap/persepsi konsumen terhadap pandangan mengenai kartu kredit.

3. Minai dalam memiliki kartu kredit.

4. Persepsi alribul kartu kredit yang paling dipentingkan oleh konsumen.

5. Persepsi angka ideal atribut kartu kredit menurut preferensi

konsumen.
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