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ABSTRAK 

Dewasa ini, telah banyak bank-bank baik bank pemerintah maupun bank swasta 
yang telah berkemban~ Untuk itu, mereka barns memperhatikan segala aspeknya 
agar mampu bersaing hingga masa mendatang. Nasahah merupakan salah satu aspek 
yang harns diperhatikan agar bank bisa maju karena nasabah juga mampu 
memberikan profit bag! bank Bank barns tetap konsisten menjaga hubungan baik 
dengan nasabah walaupun nasabah itu adalah nasahah barn. Nasabah ham memiliki 
potensi untuk twnbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan profit bagi 
bank. Untuk itu, menjaga huhungan baik dengan nasabah barn juga sangat penting. 
Untuk mengetahui seberapa besar pr6fitabilitas nasabah, perlu dilakukan analisis 
profitabilitas nasabah. 

PT Bank "X" selama im beturn pernah melakukan ana1isis profitabilitas 
nasabah dan menerapkan kebijakan yang sarna untuk semua nasabahnya. 
Pengelompokan nasabah !credit didasarkan pada penghasilan nasabah dan produk 
kredit. Dari pengelompokan ini tidak dilakukan analisis lebih lanjut mengenai 
profitabilitas nasabah. Untuk itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 
masukan bagi PT Bank "X' untuk menganalisis profitabilitas nasahah sehingga dapat 
diketahui nasabah yang menguntungkan bagi bank dan nasabah yang tidak 
menguntungkan bagi bank. Untuk menghasilkan informasi yang akurat dari masing
rnasing segmen, diperlukan dasar alokasi biaya dengan tepat. Laporan Segrnen 
dengar. dasar alokasi biaya berdasarkan aktivitas sangat memhantu dalam upaya 
analisis ini. 
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