
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pembayaran dalam beberapa tahun belakangan ini telah 

mengalami perubahan fungsi yang cukup signifikan. Secara tradisional 

sistem pembayaran menggunakan physical money baik yang memiliki 

denominasi (satuan) maupun tanpa denominasi. Uang kartal dengan fisik 

uang berupa kertas atau logam adalah jenis uang yang memiliki 

denominasi sedangkan uang giral yang bentuknya berupa cek atau giro 

merupakan jenis uang tanpa denominasi. 

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pembayaran dengan 

physical money semakin ditinggalkan karena penerimaan yang terbatas 

(hanya  pad^ negara penerbit uang), keamanan pemegang uang, uang 

palsu, terbatasnya denominasi dan waktu settlement yang relatif lama 

(untuk uang giral). Akibatnya sistem pembayaran bergeser pada suatu 

sistem yang cashless (bukan uang tunai) sehingga bebas dari resiko 

keamanan dan uang palsu, real time settlement (dana efektif pada saat 

bersamaan), world wide acceptance (penerimaan yang luas tanpa 

batasan negara, mata uang dan denominasi) serta convenience dengan 

memberikan kemudahan yang lebih luas dari sistem pembayaran 

tradisional. Sistem pembayaran seperti ini mengarah pada penggunaan 

plastic money baik berupa kartu debit maupun kartu kredit. Pada kartu 

debit, nasabah menempatkan uang di Bank (lenders) sehingga Bank 

berkewajiban membayarkan bunga. Sedangkan pada kartu kredit, 



nasabah meminjam uang dari Bank (borrowers) sehingga Bank berhak 

untuk membebankan bunga. 

Sistem kartu kredit yang digunakan oleh bank-bank penerbit kartu 

(issuer bank) di lndonesia umumnya hanya terdiri dari dua sistem, yaitu 

Cardlink dan Vision Plus. Untuk membedakan fitur produk satu issuer 

dengan issuer lainnya maka Bank akan melakukan modifikasi sistem 

tersebut (tailor made system). Card Center Bank 'X' yang saat ini 

menduduki peringkat ketiga diantara issuer bank di lndonesia 

menggunakan sistem Cardlink. 

Dari sisi portofolio bisnis perbankan, kartu kredit memiliki faktor 

resiko yang lebih besar dibandingkan dengan kartu debit. Hal ini 

disebabkan karena dalam persetujuan pemberian fasilitas kredit, Bank 

hanya berdasarkan atas kebenaran data yang diajukan calon nasabah 

bukan dengan menguasai aset sebagai agunan seperti pada jenis kredit 

lainnya (kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja). Selain 

itu Bank harus mengalokasikan dana tunai untuk membayar keseluruhan 

transaksi nasabah, setelah dikurangi fee yang merupakan keuntungan 

Bank, melalui system provider (VISA, MASTERCARD, AMEX dan JCB). 

Tabel 1. Kerugian Akibat Resiko Bisnis Kartu Kredit di lndonesia 
Berdasarkan System Provider Terbesar (VISAIMASTER) - 
Tahun 2000 

Sumber: Laporan Aktivitas Bisnis Tahun 2000 AKKI 
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Business Risk 

Counterfeit 
Fraud 
Delinquency 

VISA 
C Juta Rp. 

32.633 
41.228 
78.510 

Mastercard 
Ratio (%) 

21,4 
27,l 
51,5 

1 Juta Rp. 
28.386 
58.351 
92.469 

Ratio (%) 
15,8 
32,6 
51,6 



Potensi resiko yang dominan dalam bisnis ini 'rnuncul dari transaksi 

dengan kartu palsu (counterfeit}, transaksi berrnasalah (fraud) serta 

resiko kerugian akibat penipuan profil nasabah dan perubahan perilaku 

nasabah (delinquency). Berdasarkan data dari AKKl (Asosiasi Kartu 

Kredit Indonesia) maka potensi resiko yang paling besar berasal dari 

resiko delinquency (Tabel I )  yang rnencakup 51% dari keseluruhan resiko 

bisnis kartu kredit dengan rnenggunakan system provider yang paling 

dominan yailu VISA dan MASTERCARD. 

Risk Loss 
Ratwan Ribu Rp. 
30.000 

Garnbar 1. Perturnbuhan Resiko Kerugian Bisnis Kartu Kredit di Indonesia 
Tahun 2900 

Bila dilihat dari pertumbuhan resiko (Gambar I ) ,  maka resiko 

delinquency menunjukkan pertumbuhan positif dengan persentase yang 

sangat besar (mencapai 485%) jika dibandingkan dengan resiko lain. Hal 

ini disebabkan karena resiko ini sangat sulit dideteksi oleh rnodul 

manajernen resiko dalam sisterrl kartu kredit, sulitnya rnemprediksi 



perilaku nasabah dan semakin canggihnya teknik penipuan profil 

(biodata) nasabah. 

Sesuai dengan data AKKl di atas, modul manajemen resiko pada 

sistem kartu kredit Cardlink yang digunakan oleh Bank 'X' sampai saat ini 

juga 'belum dapat mendeteksi resiko delinquency dengan baik, sehingga 

resiko ini juga memegang porsi terbesar dalam resiko bisnis kartu kredit 

di Bank 'X' (Tabel 2) dengan total potensial kerugian mencapai Rp. 25 

Milyar. Dengan kenyataan ini maka perlu dikembangkan modul 

manajemen resiko delinquency yang telah ada sehingga resiko ini pada 

Card Center Bank 'X' dapat diminimumkan. 

Tabel 2. Kerugian Akibat Resiko Bisnis Kartu Kredit Pada Card Center 
Bank 'X' Berdasarkan System Provider- Tahun 2000 

Sumber: Annual Report 2000 Divisi PBK Bank 'X' 

1.2 Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan mendesak yang 

dapat didentifikasi adalah kurang efektifnya proses penanganan resiko 

delinquency oleh modul manajemen resiko yang sudah ada sekarang. 

Masalah ini menjadi semakin pelik karena pertumbuhan resiko 

delinquency juga sangat tinggi seiring dengan semakin banyaknya jumlah 

Business Risk 

Counterfeit 
Fraud 
Delinquency 

Mastercard 
C JutaRp. 

5.922 
10.098 
12.287 

VISA 
Ratio(%) 

20,2 
34,6 
45,2 

C JutaRp. 
6.278 
8.348 

12.710 

Ratio(%) 
22,9 
30,5 
46,6 



nasabah dan jumlah transaksi. Untuk itu dapat dirumuskan permasatahan 

yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimanakah mengembangkan modul (sub sistem) 

manajemen resiko delinquency yang cocok untuk diterapkan di 

Bank 'X' sehingga secara optimal dapat meminimumkan 

kerugian akibat resiko delinquency. 

2. Bagaimanakan bentuk prototipe modul manajemen resiko 

delinquency yang berhubungan dengan sistem kartu kredit. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan 

penelitian, yaitu : 

1. Mengetahui secara rinci faktor-faktor penyebab terjadinya resiko 

delinquency dan menginvestigasi kapan resiko tersebut muncul. 

2. Melakukan analisis dan evaluasi modul (sub sistem) manajemen 

resiko delinquency yang telah ada dan mengidentifikasi 

komponen resiko yang belum dapat ditangani dengan baik. 

3. Mengembangkan prototipe modul (sub sistem) manajemen 

resiko delinquency yang lebih efektif sehingga dapat 

menurunkan kerugian akibat resiko delinquency. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 



1. Menghasilkan suatu rancangan sistem manajemen resiko 

delinquency yang secara optimal dapat meminimumkan 

kerugian yang terjadi. 

2. Memperbaiki pelayanan kepada nasabah dengan cara 

mempercepat pemrosesan aplikasi. 

3. Menurunkan tingkat resiko bank melalui pemrosesan aplikasi 

yang konsisten, objektif dan akurat sehingga profil dan perilaku 

nasabah dapat diseleksi dengan baik. 

4. Menurunkan kerugian Bank akibat transaksi yang potensial 

memiliki resiko delinquency. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menyesuaikan pada target pasar dan 

kebijakan prekreditan Bank X '  sehingga sistem yang dirancang 

diperkirakan tidak sesuai bila diterapkan di bank lain. 

Kasus-kasus resiko delinquency yang diteliti adalah kasus yang 

pernah dialami oleh Bank 'X' atau'lssuer Bank lain. Prototipe baru ini tidak 

dapat bekerja optimal untuk kasus-kasus baru yang belum pernah ditemui 

sebelumnya. 




