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Dewasa ini industri perbankan yang melakukan diversifikasi usaha di 
bidang kartu kredit terus meningkat. Pasar kartu kredit di Indonesia 
mengalami pertumbuhan cukup pesat. Saat ini terdapat 18 (delapanbelas) 
perusahaan penerbit kartu kredit yang terdiri dari 14 (empatbelas) bank 
(empat bank asing, dua BUMN, satu bank campuran, dan tujuh bank swasta 
nasional). Tingkat kompetisi yang ketat menuntut perusahaan untuk 
merumuskan strategi bisnis yang tepat, sehingga perusahaan berhasil 
menang dalam persaingan. Keberhasilan pemasaran kartu kredit tidak 
terlepas dari produk-produk fitur yang ditawarkan, salah satu produk fitur 
yang ditawarkan Bank A dan perlu diperhatikan untuk menunjang strategi 
pemasaran kartu kredit adalah Program merchandising . Produk fitur ini 
ditawarkan kepada pemegang kartu kredit dengan tujuan untuk 
meningkatkan penggunaan kartu kredit Bank A, sebagai salah satu sumber 
fee based income bagi kartu kredit Bank A, serta merupakan fasilitas dari 
Bank A untuk pemegang kartu kredit. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisa persaingan pada 
bisnis kartu kredit (2) menganalisa faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman Unit Merchandising dalam pemasaran 
produk melalui mail order, (3) menganalisa bentuk - bentuk strategi produk, 
strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi yang dilaksanakan 
oleh Unit Merchandising, (4) menawarkan alternatif strategi bersaing, 
khususnya dalam bidang pemasaran produk merchandising sehubungan 
dengan posisi kartu kredit Bank A dalam bisnis kartu kredit untuk 
menghadapi persaingan. Manfaat dari penelitian ini adalah (1) meningkatkan 
fee based income bagi kartu kredit Bank A, (2) sebagai salah satu 
pertimbangan bagi pihak manajemen Bank A khususnya bisnis kartu kredit 
dalam mengembangkan kinerja pemasaran merchandising mellaui program 
mail order, (3) sebagai persiapan Bank A untuk menghadapi persaingan yg 
lebih ketat di masa yang akan datang. Dan ruang lingkup penelitian ini 
adalah merumuskan alternatif strategi binis merchandising "Bank A Card 
Center , dengan melakukan studi kasus pada Bank A. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. 
Untuk mengkaji posisi perusahaan digunakan BCG Matiks, analisis internal- 
eksternal dengan alat analisis matriks EFE, matriks IFE , matriks IE, analisis 
TOWS dengan alat analisis matriks SWOT. 

Berdasarkan matriks pertumbuhan portfolio BCG, pada tahun 2003 posisi 
"Bank A" Card Center terhadap pemimpin pasar (Citibank) adalah 0,54 kali 
atau berada pada kuadran tipe question marks. Bisnis pada tipe diatas 



biasanya memperlihatkan kebutuhan akan uang tunai yang tinggi dan 
menghasilkan cash yang rendah sehingga perusahaan perlu memperkuat 
dirinya dengan menjalankan strategi intensif (penetrasi pasar dan 
pengembangan produk). Posisi Bank A terhadap pesaing lainnya (BCA) 
adalah 1,08 kali atau berada pada kuadran tipe stars, yang artinya bisnis 
pada tipe ini memperlihatkan kebutuhan investasi untuk menopang atau 
memperkuat posisinya. Untuk strategi tersebut diatas implikasinya pada 
strategi marketing yang digunakan Bank A adalah strategi pengikut pasar 
dan strategi perelung pasar. 

Berdasarkan hasil analisa internal-eksternal, diketahui bahwa faktor- 
faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan adalah : (1) faktor 
internal yaitu kekuatan perusahaan berupa kontinuitas promosi 
merchandising melaui kataloglbrosur setiap bulan, citra perusahaan yang 
baik, pangsa pasar merchandising cukup besar, produktivitas karyawan 
cukup baik, serta penanganan keluhan konsumen cukup baik, dan 
kelemahan perusahaan adalah pemanfaatan dan penguasaan teknologi 
masih kurang, cara pembayaran merchandising kurang inovatif, inovasi 
katalog merchandising belum maksimal, kualitas produk yang ditawarkan 
belum maksimal, dan kurangnya jaringan distribusi ekspedisi, (2) dan faktor- 
faktor eksternal berupa pertumbuhan ekonomi dan pasar mail order cukup 
berkembang, gaya hidup masyarakat yang mengikuti trend, perkembangan 
teknologi, bertambahnya jumlah konsumen, meningkatnya daya beli 
masyarakat, bertambahnya jumlah pemasok, kerjasama yang baik dengan 
pemasok, sebagai faktor peluang, dan ancaman perusahaan yaitu 
pergerakan nilai tukar rupiah yang fluktuatif, kondisi sosial politik tidak stabil, 
bertambahnya Card Center pesaing, strategi merchandising Card Ce 
Kesimpulan diperoleh bahwa (1) dari matriks BCG, pada tahun 2003 posisi 
"Bank A Card Center terhadap pemimpin pasar (Citibank) adalah 0,54 kali 
atau berada pada kuadran tipe question marks.dan posisi Bank A terhadap 
pesaing lainnya (BCA) adalah 1,08 kali atau berada pada kuadran tipe stars, 
(2) dari matriks IFE, kontinuitas promosi merchandising melalui 
kataloglbrosur setiap bulan merupakan ha1 terpenting dalam bisnis mail 
order, ha1 ini dapat ditunjukkan dengan nilai bobot yang tertinggi (0,109) dan 
skor yang dimiliki yaitu 0,437, yang artinya perusahaah memiliki respon 
sangat baik terhadap ha1 tersebut. Sedangkan faktor paling lemah dari unit 
merchandising adalah kualitas produk yang ditawarkan belum maksimal 
dengan nilai bobot dan skor masing-masing 0,085. Dari matriks EFE, 
tampak bahwa respon perusahaan paling dominan terhadap peluang adalah 
bertambahnya jumlah konsumen (0,394), dan ancaman yang paling 
dominan adalah strategi merchandising Card Center pesaing (0,269). 
Berdasarkan Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Evaluasi Faktor Eksternal 
(EFE), diperoleh EFI sebesar 2,834 dan EFE sebesar 3,002 dan hasil 
pemetaan matriks I-E diketahui bahwa Merchandising "Bank A Card Center 
berada pada Kuadran II yang dapat digambarkan sebagai posisi Grow and 
Build (Tumbuh dan Bina). Perusahaan yang berada pada posisi ini 
sebaiknya dikelola dengan strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan 
pasar, dan pengembangan produk) atau strategi integrative (integrasi ke 



belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal), (3) dari matriks 
SWOT, posisi perusahaan berada pada Kuadran I yaitu fase pertumbuhan, 
yang berarti perusahaan dengan kekuatannya berusaha memanfaatkan 
peluang yang ada 

Dari analisis faktor-faktor strategis internal dan eksternal, maka akan 
dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui posisi perusahaan yang akan 
dipakai sebagai dasar untuk meformulasikan alternatif strategi perusahaan. 
Posisi perusahaan berdasarkan analisis SWOT adalah pada Kuadaran I 
yaitu fase pertumbuhan, yang berarti perusahaan dengan kekuatannya 
berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Berdasarkan analisa strategi 
yang telah dilakukan, maka strategi yang dapat dilakukan Unit Merchandsing 
"Bank A" Card Center adalah (1) strategi penetrasi pasar, (2) strategi 
pengembangan produk, (3) strategi integrasi vertikal, (4) dan strategi unggul 
mutu . 

Berdasarkan matriks BCG, matriks IE, dan matriks SWOT, maka 
diperoleh alternatif strategi yaitu (1) penetrasi pasar pada segmen baru, (2) 
strategi pengembangan produk, (3) strategi integrasi vertikal, dan (3) 
strategi pengembangan produk. Dari hasil empat alternatif strategi tersebut 
diatas, implikasi terhadap strategi pemasaran dapat dijelaskan sebagai 
berikut (1) strategi pengikut pasar, pengikut pasar harus tahu cara 
mempertahankan pelanggan yang ada dan memenangkan pelanggan baru, 
(2) strategi pengikut pasar, artinya dengan strategi ini diharapkan bahwa 
perusahaan dapat memperoleh laba besar melalui pencarian relung yang 
cerdik. nter pesaing, dan bertambahnya jumlah produkljasa pengganti 
merchandising di pasar. 

Wujud nyata dari strategi - strategi tersebut adalah (1) menyebarkan 
brosurlkatalog secara segmented misalnya khusus untuk wanita bekerja, 
segmen ini dituju karena golongan wanita gemar berbelanja dan pendekatan 
pemasaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan kartu 
dan meningkatkan penjualan adalah pemberian hadiah untuk pembelian 
sejumlah tertentu atau pembelian satu barang dapat tambahan satu barang 
gratis, disamping segmen wanita bekerja, segmen baru yang dituju bisa dari 
kalangan pria eksekutif muda, dengan pendekatan pemasaran adalah 
penawaran produk-produk dengan merek yang cukup dikenal, produk - 
produk elektronik, dan produk-produk yang berhubungan dengan 
perkantoran, (2) meningkatkan kwalitas produk yang ditawarkan, kwalitas 
pengiriman produk, inovasi cara pembayaran produk merchandising berupa 
cicilan dua belas kali , cicilan duapuluh empat kali dan diberikan bunga no1 
persen, inovasi kataloglbrosur, (3)menjaga kerjasama yang baik dengan 
pemasok, untuk pengadaan barang berkwalitas, serta melakukan kerjasama 
yang baik dengan eskpedisi untuk menjamin agar barang diterima oleh 
pemegang kartu kredit sesuai waktu yang dijanjikan oleh Unit Merchandising 
"Bank A" Card Center, (4) meningkatkan pelayanan yang baik kepada 
pemegang kartu kredit Bank A, ha1 ini diwujudkan dengan penanganan 
keluhan konsumen cukup baik dibuktikan adanya service level indicator 



yang membaik dari tahun ke tahun serta membuat program loyalitas bagi 
pemegang kartu kredit Bank A, (5) memperluas wilayah pendistribusian 
brosur I katalog Aksen Belanja, 

Saran bagi kemajuan unit merchandising adalah perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut terhadap pelanggan dalam ha1 ini pemegang Karu 
Kredit Bank A serta penelitian terhadap produk-produk yang ditawarkan. 
Adanya kesamaan visi dan misi yang didukung oleh komitmen yang kuat 
dari seluruh karyawan dan pihak manajemen untuk melakukan perubahan 
bagi kemajuan Unit Merchandising "Bank A Card Center. Perlunya 
kerjasama yang baik dan sosialisasi yang lebih dalam lagi dengan pihak 
vendorlsupplier dan ekspedisi agar tujuan Unit Merchandising "Bank A 
Card Center untuk meningkatkan penggunaan kartu serta memberikan 
pelayanan yang baik kepada pemegang kartu kredit tercapai. 

Kata kunci : Merchandising, kartu kredit, Bank A, card center, pemegang 
kartu kredit, Pemasaran, strategi bisnis, matriks BCG, Matriks 
I-E, Matriks SWOT. 




