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Resiko kerugian dalam bisnis kartu kredit berasal dari transaksi 
dengan kartu palsu (counterfeit), transaksi bermasalah (fraud) serta 
resiko kerugian akibat penipuan profil nasabah dan perubahan perilaku 
nasabah dalarn bertransaksi (delinquency). Dari sernua resiko bisnis 
tersebut, resiko delinquency menunjukkan pertumbuhan yang sangat 
cepat. Hal ini disebabkan karena resiko ini sangat sulit dideteksi oleh 
rnodul manajemen resiko yang telah ada dalam sistem kartu kredit 
Cardlink. 

Berdasarkan uraian di atas, rnaka perumusan masalah dalarn 
penulisan tesis ini adalah bagaimana pengembangan prototipe modul 
(sub sistem) manajemen resiko delinquency yang sesuai untuk diterapkan 
di Bank 'X' sehingga secara optimal dapat meminimumkan kerugian 
akibat resiko delinquency. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui secara rinci faktor-faktor penyebab terjadinya resiko 
delinquency, melakukan analisis modul manajemen resiko delinquency 
yang telah ada sehingga dapat diidentifikasi faktor resiko yang belum 
dapat ditangani dengan baik serta untuk mengembangkan prototipe 
modul manajemen resiko delinquency yang lebih efektif sehingga dapat 
rnenurunkan tingkat kerugian. Sedangkan ruang lingkup penelitian 
berdasarkan pada kasus-kasus delinquency yang pernah dialami oleh 
Bank 'X' serta menyesuaikan dengan kebdakan perkreditan Bank 'X'. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
dan kualitatif dengan sumber-sumber data yang berasal dari data primer 
dan data sekunder. Metode pengembangan sistem yang dikembangkan 
adalah metode SDLC (System Development Life Cycle) yang terdiri atas 
tahapan lnvestigasi Sistem serta Perancangan Prototipe. 

Hasil analisis rnodul (sub sistem) manajemen resiko yang digunakan 
oleh Bank 'X' saat ini memperlihatkan bahwa kriteria resiko delinquency 
yang dapat ditangani oleh existing system sifatnya tetaplstatis karena 
dirancang secara hardcoded, sedangkan pada kenyataannya kriteria 
resiko yang muncul dapat berubah-ubah. Selain itu pengelolaan resiko 
delinquency dilakukan dengan cara melaksanakan penagihan terhadap 
nasabah yang cidera janji (wan prestasi) dan nasabah kelompok over limit 
(pemakaian melebihi pagu kredit). Pengelolaan seperti ini hanya 
berfokuskan pada aspek penyelesaian masalah bukan pencegahan 



masalah sehingga kerugian yang lebih besar seharusnya dapat dihindari. 
Kelemahan dalam pengelolaan resiko tersebut disebabkan oleh : (1) 
Sulitnya melakukan analisa kelayakan kredit seperti halnya jenis kredit 
konsumtif lainnya karena analisa kelayakan kredit pada bisnis kartu kredit 
hanya berdasarkan data di aplikasi nasabah, (2) Tidak adanya badan 
resmi di Indonesia yang menyimpan data-data nasabah yang 
bermasalah, (3) Tidak adanya record data yang unik untuk penduduk 
Indonesia, (4) Tingginya tingkat pemalsuan data oleh nasabah dan sulit 
untuk terdeteksi karena nasabah bekerjasama dengan pemegang 
otoritas, (5) Adanya standard waktu pelayanan (response time) 
khususnya dalam proses otorisasi transaksi sehingga proses 
pendeteksian resiko diabaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna sistem dan 
pemrogram sistem, maka strategi modifikasi yang dilakukan sebaiknya 
tidak mengubah existing system tetapi cukup berupa penambahan 
(enhancement). Pengubahan pada existing system tidak dianjurkan 
karena berkaitan dengan modul-modul lain yang membangun aplikasi 
kartu kredit sehingga dikhawatirkan akan mengganggu sistem secara 
keseluruhan. 

Strategi yang digunakan dalam pengembangan sistem sebagai 
solusi terhadap kendala yang diperoleh dari hasil analisa di atas, adalah 
dengan membuat enhancement modul manajemen resiko delinquency 
sehingga dapat melakukan pencegahan terjadinya resiko dengan cara 
menganalisa profil calon nasabah serta transaksi yang potensial 
menimbulkan kerugian. Metode pemeriksaan yang dikembangkan 
menggunakan konsep Scoringware dimana kriteria pemeriksaan yang 
digunakan akan diolah secara statistik sehingga menghasilkan skor. Data 
skor inilah yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan 
keputusan, baik keputusan untuk persetujuan aplikasi kartu kredit 
maupun otorisasi transaksi. 

Untuk itu dalam pengembangan sistem CRM akan dibangun dua 
sistem Scoringware, yaitu untuk menganalisa profil nasabah dan untuk 
pendeteksian transaksi delinquency. Sistem penganalisaan profil calon 
nasabah disebut dengan Profile Scoringware sedangkan sistem 
pendeteksian tansaksi disebut dengan Suspected Transaction 
Scoringware. Pengembangan sistem tidak akan mengubah existing 
system tetapi hanya ada penambahan pada bagian sistem basis data dan 
program. Sistem basis data yang ditambahkan adalah dua file utama 
yang berisikan tabel skor profil nasabah, yaitu DBPROFILE, serta file 
yang berisikan tabel skor transaksi, yaitu DBTRX. Sedangkan program 
yang ditambahkan adalah program PRCEK yang berfungsi untuk 
memeriksa profil nasabah dan ciri-ciri transaksi delinquent. 

Bila dibandingkan dengan existing system maka perubahan yang 
dilakukan tidak terlalu signifikan (minor change). Konsep pengembangan 
seperti ini dianggap cukup menguntungkan karena modul baru berada di 
luar existing system sehingga sama sekali tidak mempengaruhi existing 



system. Akan tetapi sistem baru masih tetap dapat memanfaatkan 
environment existing system. 

Rencana penerapan enhancement modul ini menimbulkan implikasi 
manajemen dalam bisnis kartu. Pada level manajemen puncak, implikasi 
terjadi pada peningkatan kecepatan dan fleksibilitas sistem untuk 
menerapkan perubahan kebijakan dan perencanaan. lmplikasi pada level 
manajemen menengah adalah berupa kemudahan dalam menjalankan 
fungsi intermediasi (fungsi pengorganisasian dan pengendalian) yang 
menjembatani level manajemen puncak dan level manajemen dasar. 
Sedangkan pada level manajemen dasar, implikasi yang ditimbulkan 
adalah bertambahnya fungsi pengawasan dari hanya mengawasi kualitas 
layanan menjadi diperluas fungsinya untuk mendeteksi setiap perubahan 
tingkat resiko delinquency. 

Dari penulisan tesis ini dapat disimpulkan bahwa konsep 
pengembangan sistem yang dikembangkan cukup menguntungkan 
karena tidak ada penambahan investasi yang berarti serta tidak 
menimbulkan restrukturisasi organisasi. Selain itu sifat functional 
independency antara sistem Scoringware dengan existing system 
mengakibatkan pengembangan lebih lanjut pada existing system Cardlink 
tidak akan mengganggu sistem Scoringware, demikian juga sebaliknya. 
Bila pengembangan sistem Scoringware ini diimplementasikan akan 
sangat berpengaruh terhadap menurunnya kerugian akibat resiko 
delinquency. Karena kerugian akibat resiko ini mencakup 51% dari 
kerugian bisnis bisnis kartu kredit dengan tingkat pertumbuhan mencapai 
485%, maka dapat diprediksikan bahwa menurunnya kerugian akibat 
resiko delinquency menyebabkan terjadinya penurunan drastis terhadap 
kerugian bisnis kartu kredit secara keseluruhan sehingga mengakibatkan 
peningkatan keuntungan yang signifikan. 

Untuk dapat memanfaatkan modul Scoringware ini secara optimal 
serta sekaligus untuk memperlancar proses implementasinya, disarankan 
untuk melakukan tindakan sebagai berikut : (1) Sosialisasi sistem baru 
sehingga diperoleh masukan-masukan yang lebih baik dalam rangka 
penyempurnaan sistem, (2) Simulasi Scoringware terhadap beberapa 
jenis profil nasabah dan data transaksi sehingga dapat dibentuk data 
tabel skor yang relevan, (3) Dari sisi organisasi perlu dilakukan 
penambahan job description pada Unit Risk Management untuk 
menganalisa report-report yang dihasilkan oleh sistem ini sehingga 
ketepatan data tabel skor dapat dijamin, (4) Manajemen perlu 
mempertimbangkan perubahan format aplikasi kartu kredit yang akan diisi 
nasabah dari format isian biasa menjadi format pilihan yang disesuaikan 
dengan data pada rincian kriteria tabel skor, (5) Sistem Suspected 
Transaction Scoringware dapat diabaikan untuk nasabah VIP dan VVIP, 
karena nasabah dengan golongan ini sangat sensitif dengan penolakan 
transaksi, (6) Untuk memperkecil kesalahan dan kegagalan dalam proses 
implementasinya perlu dilakukan perencanaan dan koordinasi yang baik 
dengan unit terkait dengan cara membentuk team implementasi, 



(7) Strategi implementasi yang digunakan adalah dengan model Pilot 
Project yaitu pada awalnya sistem baru hanya diterapkan pada salah 
satu jenis kartu, misalnya kartu staff Bank 'X' sehingga kesalahan yang 
muncul akibat sistem baru dapat ditolerir. Setelah kesalahan tersebut 
dapat diatasi baru kemudian diimplementasikan pada keseluruhan jenis 
kartu. (8) Baaian ~emasaran.masih tetaD harus fokus dalam meneta~kan . .  , 
target pasar-calo" nasabah, bukan dkngan membuka seluruh target 
pasar dan menyerahkan pada sistem Scoringware untuk 
menganalisanya. 

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa secanggih apapun sistem 
yang digunakan, pada bisnis kartu kredit faktor delinquency dan faktor 
jumlah nasabah adalah dua faktor yang searah. Artinya bila keinginan 
manajemen pada rencana bisnisnya ingin meningkatkan jumlah 
nasabah, maka manajemen juga harus memberikan toleransi pada 
peningkatan jumlah delinquency. Dilain pihak, bila manajemen ingin 
menekan kerugian akibat delinquency, maka manajemen harus puas 
dengan pertumbuhan nasabah yang lebih rendah. 
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