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XYZ Card Center merupakan bagian dari Bank XYZ yang mengelola bisnis kartu 
kredit. Tugas utama XYZ Card Center adalah mengelola asset Bank XYZ yang diberikan 
kepada nasabah dalam bentuk pinjaman melalui kartu kredit. XYZ Card Center diberikan 
target untuk menjadi market leader di tahun 2004. Di sisi lain XYZ Card Center sebagai 
salah satu bagian dari Bank XYZ diberikan target untuk memenuhi maksimum non 
performing loan maksimum sebesar 5% sama dengan dengan target Bank XYZ. Kondisi 
ini membuat inanajerilen XYZ Card Center menghadapi dilema antara mencapai target 
pertumbuhan ekspansi kredit hingga menjadi market leader di Indonesia atau menahan 
laju deliquency untuk memenuhi target non performing loan maksimum sebesar 5% 
tersebut. 

Permasalahan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Bagaimana 
kincrja keuangan bisnis karm laedit dibandingkan dengan bisnis perbankan B ~ & X Y Z  ?, 
(2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja keuangan XYZ Card Center tersebut ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menilai kinerja keuangan XYZ Card Center 
sebagai suatu business unit di Bank XYZ dan (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pada bisnis kartu kredit. Ruang lingkup yang dibahas 
adalah di seputar 2 masalah besar yang berdasarkan penelitian paling berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan XYZ Card Center yaitu masalah jumlah kredit yang disalurkan 
dan non perfomzing loan [NPL]. Kinerja keuangan yang dilihat dari kondisi return on 
assets (ROA) dan Non Performing Loan W L )  dari Bank XYZ dan XYZ Card Center. 
Selain itu analisis kinerja dengan menggunakan metode CAMEL serta penelusuran 
terhadap komponen pendapatan dan biaya turut dilakukan untuk menilai kinerja dan 
mengetahui pengaruh ekspansi kartu kredit. 

Pengumpulan data untuk keperluan penelitian ini dilakukan di XYZ Card Center, 
Jakarta pada bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2002. Pendekatan deskriptif 
pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji sampai sejauh mana kinerja keuangan suatu 
institusi keuangan yang bergerak di  bidang bisnis kartu kredit. Pengkajian lebih 
diarahkan pada upaya identifikasi strategi yang lebih berhasil guna bagi suatu institusi 
bisnis kartu kredit agar tetap eksis dan lebih berkembang di'masa-masa yang akan datang. 

Hasil analisis menyatakan bahwa kredit yang disalurkan dan non performing loan 
akan mempengaruhi laba XYZ Card Center dan Bank XYZ. Melalui penelusuran 
komponen pendapatan dan biaya, ditemukan bahwa semakin banyak jumlah kartu kredit 
yang beredar maka semakin meningkat rasio income per cards dan EBIT per cards, 
sebaliknya rasio cost per cards menunjukkan p e n m a n .  Analisis ROA menunjukkan 



bahwa kinerja XYZ Card Center jauh lebih balk dari Bank XYZ. Analisis terhadap NPL 
menunjukkan bahwa faktor makro ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap NPL XYZ 
Card Center. Sedangkan analisis kinerja dengan beberapa rasio pa& metode CAMEL 
menunjukkan kinerja XYZ Card Center yang cukup sehat. 

Dengan melihat hasil analisis diatas, maka peningkatan k&erja keuangan XYZ 
Card Center dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan pertumbuhan kredit yang 
disalurkan melalui pencetakan account baru dan dapat juga dilakukan dengan 
meningkatkan limit kredit dari account yang diketahui telah mempunyai histoiy yang 
cukup baik. Disisi lain mempertahankan kualitas account dan non performing loan 
hingga batas yang wajar tetap perlu dilakukan agar rasio kinerja dapat tetap terjaga. 
Namun demikian agar &pat mencapai target yang telah ditetapkan manajemen Bank 
XYZ hingga akhir tahun 2004, manajemen XYZ Card Center perlu diberikan keleluasaan 
yang lebih banyak termasuk antara lain meningkatkan batas maksimum NPL. 
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