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Abstraksi 

Perekonomian kita yang mengalami krisis berkcpanjangan mcnjadikan 
keterpurukan dalam berbagai bidang. Salah salu bidang tersebul adalah dalam dunia 
perbankan. Schagaimana yang tclah diketahui hahwa akihat dari krisis tersebut 
mcnumnkan tingkat daya beli dan saving masyarakat. Schingga perhankan kita 
mengalami kekurangan modal usahanya. Sebagai akibat dilakukan likuidasi bank~ 
bank swasta nasional yang bcrlangsung dalam dua periode, pertama 16 bank 
sedangkan periode kedua 8 bank. 

Card Center sebagai bisnis unit dari bank yang menawarkan kartu kredit juga 
mengalami kcsulitan dalam pcmasaran bahkan banyak terdapat kredil macet yang 
menambah kerugian bank penerbit. Pencntuan strategi pcmasaran yang tcpat 
mcmhantu sukscsnya pcmasaran kartu krcdit. J)engan melakubn analisis SWOT 
dapat dirumuskan strategi yang tepal. 

Analisis SWOT menunjukkan hahwa pemsahaan herada pada sci 2, di mana 
perusahaan menghadapi banyak aneaman yang utama adalah adanya reaksi dari 
pcsaing dan persaingan harga dan promosi, letapi kckuatan yang dimiliki perusahaan 
akan mampu untuk mengatasi ancaman yang ada. Posisi pada sci 2 perusahaan harus 
melakukan strafegi divcrsifikasi konsentrik dcngan mclakukan pcngembangan 
Lcrhadap jasa yaiLu dalam hal penampilan, manfaal yang dilawarkan. membcrikan 
potongan (di,'iCOlIllI). meningkatkan kcgiatan promosi. dan memperbanyak merchant 
atau pihak yang dapat mcnerima kartu kredit Bank "X". 
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