
A. Latar Belakang 

Setelah Go Publii pada tahun 1996, Bank "XYZ", yang sebelumnya lebih dikenal 

sebagai Bank Korporat, beralih menjadi Universal Banking sesuai dengan kehendak 

para pemegang sahamnya. Konsekwensi yang timbul dengan adanya komitmen 

tersebut adalah hams ikut terjunnya Bank XYZ pada sektor retail namun tetap 

mempertahankan sektor korporat yang sejak lama telah digelutinya. Sejak saat itu, 

sektor retail yang selama ini tidak menjadi perhatian dari Bank XYZ mulai 

diperhatikan secara serius untuk pengembangan portfolio dalam melakukan ekspansi 

kredit. 

Menariknya sektor retail banking ini sernakin terbukti karena mampu bertahan 

pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Pada tahun tersebut 

banyak sektor korporat yang turnbang akibat krisis ekonomi, sebaliknya sektor retail 

mampu bertahan dan tetap dalam kategori sehat. Hal ini dibuktikan dengan metode 

peringkat Bank yang diperoleh dari majalah bisnis bulanan InfoBank edisi 226, Juni 

1998, dimana sejak tahun 1998, InfoBank memberikan bobot lebih tinggi pada bank- 

bank yang lebih banyak menyalurkan dana pada nasabah-nasabah kecil. Kesempatan 

ini tidak disia-siakan oleh Bank XYZ yang sebelumnya telah bertekad untuk te rjun ke 

bisnis retail dengan membentuk team irnplementasi peluncuran kartu kredit XYZ. 

Bisnis kartu kredit akan dijadikan bukti nyata bahwa Bank XYZ terjun secara 

serius menggarap sektor retail banking. Namun kondisi perekonornian Indonesia pada 

tahun 1997 dianggap kurang mendukung Bank XYZ untuk masuk ke bisnis kartu 

kredit dimana sebagian penerbit kartu kredit justru menutup bisnis ini karena adanya 



dampak kredit macet yang cukup besar. Dengan usaha yang maksimal maka pada 

tanggal 17 Oktober 1997, Bank XYZ berhasil meluncurkan kartu kredit XYZ 

MasterCard. Keberhasilan ini kembali diulangi dengan meluncurkan kartu kredit 

XYZ Visa pada 1 Januari 1999. Keseriusan dalam bisnis kartu kredit ini kembali 

dibuktikan pada tahun 2000 dengan memperoleh penghargaan Rocky Award dari Visa 

International sebagai kartu kredit dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Pada tahun 

2000, XYZ Card Center berhasil membukukan kartu hmgga mencapai lebih dari 

300.OC0, meskipun pada tahun tersebut XYZ Card Center belum berhasil 

menyumbangkan laba bagi Bank XYZ. 

Dari konsultan manajemen Bank XYZ, Boston Consulting Group, pada tahun 

2000 manajemen XYZ mengetahui bahwa bisnis kartu kredit adalah scale driven 

business atau keuntungan bisnis ini sangat dipengaruhi oleh volume transaksi atau 

jumlah kartu yang beredar. Bisnis kartu yang mengutarnakan pertumbuhan jumlah 

kartu tentunya membawa dampak pada tingginya biaya pemasaran clan biaya produksi 

yang digunakan untuk memacu pertumbuhan. Biaya lain yang hams turut 

diperhitungkan adalah biaya atas muncuinya resiko kredit macet dari kartu kredit 

yang dikeluarkan. Hal ini mengingat kartu kredit merupakan bentuk penyaluran kredit 

tanpa jaminan (non collateral credit). Sedangkan bisnis perbankan mengutamakan 

prinsip kehati-hatian (prudential) dalam melakukan ekspansi baik di bidang kredit 

maupun tabungan, karena pada bisnis perbankan jumlah kredit yang disalurkan per 

account mempunyai nilai yang rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis kartu 

kredit. 

Sebagai business unit, XYZ Card Center berusaha senantiasa meningkatkan 

kinerja keuangannya. Kinerja keuangan yang dinilai baik oleh rnanajemen Bank 



XYZ adalah apabila XYZ Card Center mampu memenuhi tingkat profitabilitas yang 

di targetkan namun tetap berada tingkat delinquency atau batasan non perfonning 

loan yang diperkenankan. Untuk itu efisiensi dan efektifitas senantiasa 

dikampanyekan kepada seluruh pegawai. Salah satu standar biiya yang digunakan 

sebagai patokan tingkat efisiensi di "XYZ" Card Center adalah standar Cost Per 

Account (CPA) atau Cost Per Card (CPC) yang diterapkan pada semua lini produksi, 

mulai dari unit pemasaran, pemrosesan aplikasi, pencetakan kartu hingga distribusi 

kartu. Dengan prestasi di bidang pemasaran dan strategi akuisisi penjualan kartu pada 

awal meluncurnya kartu kredit XYZ banyak dipuji oleh penerbit kartu kredit lainnya 

dan masyarakat yang telah menunggu adanya kartu kredit dengan bunga yang lebih 

rendah. Sukses yang diraih oleh XYZ Card Center ini tidak diperoleh dengan mudah, 

tetapi juga disebabkan karena XYZ mempunyai sumber daya manusia yang handal. 

Manajemen di XYZ Card Center sebagian besar merupakan pegawai k a ~  dari 

Bank XYZ yang memiliki pemahaman terhadap proses penyaluran kredit dan 

penanganan non perfolming loan di bisnis perbankan yang sangat baik. Mengelola 

suatu Card Center tentu berbeda dengan mengelola suatu bank, oleh karena itu 

penelitian ini dibuat dengan latar belakang ingin memberikan wacana bagi 

manajemen XYZ Card Center agar dapat secara tepat memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja keuangan XYZ Card Center. Dengan 

membandingkan profitabilitas dalam penyaluran kredit melalui bisnis kartu kredit 

dengan bisnis perbankan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai faktor mana yang memberikan dampak yang lebih besar terhadap 

profitabilitas penyaluran kredit dari kedua bisnis tersebut. 



B. Identifikasi Masalah 

Kebijakan keuangan yang dibuat untuk meningkatkan kineja keuangan bisnis 

kartu k r d t  berbeda dengan kebijakan yang dibuat untuk bisnis perbankan. 

Peningkatan volume transaksi dan jumlah kartu senantiasa menjadi pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan keuangan untuk bisnis kartu. Pada Gambar 1 disajikan 

bagan yang memuat unsur-unsur untuk memperoleh keuntungan pada bisnis kartu 

kredit @rojtabili~ driver). 

Gambar 1. Faktor Pendorong Profitabilitas pada Bisnis Kartu Kredit. 
Sumber: Boston Consulting Groups (2000) 



Dalam bisnis kartu kredit terdapat 5 komponen pendapatan utama yang 

mendominasi perolehan pendapatan bisnis kartu kredit tersebut, yaitu (1) Membership 

Fee, (2) Transaction Fee, (3) Interest, (4) Overlimit Fee, (5) Late Charges, dan (6) 

Financial Services Fees. Membership fee adalah pendapatan yang diperoleh secara 

reguler [tahunanlbulanan] sebagai iuran keanggotaan dari pemegang kartu kredit 

tersebut. Transaction fee adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan prosentase 

tertentu dari setiap transaksi belanja maupun tarik tunai yang dilakukan oleh 

pemegang kartu kredit. Interest atau bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari 

bunga yang dikenakan atas fasilitas kredit yang digunakan oleh pemegang kartu. 

Overlimit fee adalah pendapatan yang dipungut pada saat pemegang kartu 

menggunakan kartunya hingga melebihi limit / batas kredit yang disetujui. Late 

charges adalah pungutan atau denda yang diperoleh pada saat pemegang kartu kredit 

terlambat membayar pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Financial Services 

fee adalah pendapatan yang dipungut pada saat pemegang kartu kredit menggunakan 

jasa layanan lainnya, misalnya pendapatan atas jasa layanan pembayaran telepon, 

telepon seluler, dan sebagainya. Dari unsur-unsur pendapatan pada Gambar 1, 

nampak bahwa faktor jumlah kartu mempakan variabel yang dorninan dalam 

menghasillcan pendapatan tersebut. Semakin banyak jumlah kartu kredit yang 

beredar, maka semakin besar jumlah pendapatan dari bisnis kartu kredit. Semakin 

banyak kartu kredit yang beredar maka berarti pula semakin besar pula jumlah kredit 

yang disalurkan. 

Karakteristik bisnis kartu kredit sangat mirip dengan karekteristik perusahaan 

produksi atau manufaktur. Seperti nampak pada Gambar 1 terdapat 4 komponen biaya 



pada bisnis kartu kredit, yaitu (1) Cost Of Fund, (2) Direct Cost, (3) Risk Cost, dan 

(4) Miscellaneous Cost. Cost Of Fund adalah biaya yang dibutuhkan untuk 

memperoleh sumber pendanaan kredit yang disalurkan. Direct Cost meliputi biaya 

langsung yang terkait dengan penjualan, proses persetujuan aplikasi, dan biaya 

retensi. Risk Cost adalah biaya resiko yang harus diperhitungkan apabila kredit yang 

disalurkan mengalami kemacetan / defmlt tennasuk biaya penagihan. Biaya atas 

munculnya resiko terutama adalah resiko atas munculnya kredit macet, biaya yang 

hams dikeluarkan apabila terdapat tindak kejahatan kartu kredit (fraud), dan biaya 

resiko lainnya misalnya resiko terhadap lemahnya system pengolahan data kartu 

kredit hingga mengakibatkan kerugian financial. Miscellaneous Cost adalah biaya 

lain-lain sehubungan dengan proses promosi kartu kredit, produksi dan pengiriman 

kartu kredit dan biaya penagihan lainnya. 

Dengan melihat banyaknya unsur pendorong keuntungan seperti pada Gambar 1 

membuat seorang general manager yang memimpin suatu card center atau bisnis 

kartu kredit sering meraba-raba unsur mana yang paling efektif untuk meningkatkan 

kine j a  keuangan bisnis kartu kredit yang secara umum dilihat dari kemampuan card 

center sebagai salah satu business unit dalam memberikan kontribusi pendapatan atau 

laba bagi perusahaan. Dengan melihat fenomena tersebut di atas perlu disampaikan 

suatu penelitian untuk membandingkan bisnis perbankan dan bisnis kartu kredit, 

sehingga dapat memberikan masukan bagi manajemen XYZ Card Center yang 

berasal dari Bank XYZ mengenai karakteristik kinerja keuangan bisnis kartu kredit. 

Pennasalahan lain yang sering dihadapi oleh manajemen XYZ Card Centex adalah 

bagaimana meningkatkan kinerja keuangan bisnis kartu kredit XYZ Card Center 

hingga mencapai target yang ditetapkan oleh manajemen Bank XYZ ? 



C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalarn penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai bagaimana kinerja keuangan bisnis kartu hedit dibandingkan 

dengan bisnis perbankan Bank XYZ 1 serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

kinerja keuangan XYZ Card Center tersebut 1 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menilai kinerja keuangan XYZ Card Center sebagai suatu business unit di Bank 

XYZ 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan pada bisnis kartu 

kredit 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya suatu penelitian ymg memberikan beberapa pembuktian terhadap 

faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas 

dalam bisnis kartu dibandingkan dengan bisnis perbankan sehingga dapat 

meningkatkan kineja keuangan maka akan memberikan wacana bagi manajemen 

XYZ Card Center untuk mengelola "XYZ" Card Center sebagai suatu business unit. 

Selanjutnya diharapkan manajemen Card Center akan lebih terfokus pada faktor 

strategis yang secara langsung akan mempengaruhi pencapaian target finansial, 

sehingga secara otomatis akan mendorong tercapainya target-target yang ditetapkan 

dan mampu memberikan kontribusi laba yang maksimal. 



F. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan pengumpulan data dan penelitian, terdapat kesulitan 

memperoleh data finansial hingga ke sub rekening. Data yang diperoleh hanya 

terbatas dari laporan keuangan historis. Sedangkan unhk data yang berkaitan dengan 

rencana kerja di masa yang akan datang, manajemen Bank XYZ membatasi 

pemaparan data. 




