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ABSTRAKSI 

 

Kussumaningtyas, Indah. 2011. Analisis Persepsi Pegawai Bank Terhadap 

Penggunaan Kartu Kredit Konvensional dan Syariah. Skripsi, Jurusan Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Dr. Iswan Noor, SE.,ME 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai bank terhadap 

penggunaan kartu kredit konvensional dan syariah. Data penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi pegawai bank baik yang menggunakan ataupun menghindari 

kartu kredit (baik konvensional maupun syariah) didasari pertimbangan dari 

internal dan eksternal. Pertimbangan internal dan eksternal ini terkait dengan 

manfaat dan kerugian yang diperoleh ketika pegawai bank memutuskan untuk 

menggunakan atau menghindari penggunaan kartu kredit baik kartu kredit 

konvensional maupun syariah.  

Faktor internal terkait dari pertimbangan dari dalam individu dalam menilai 

kartu kredit seperti kepraktisan penggunaan kartu kredit,sebagai alat cadangan 

dan penunda pembayaran bagi penggunanya, sedangkan bagi yang menghindari 

kartu kredit karena adanya pertimbangan self control yang kurang, gaya hidup 

yang negatif, mendorong sifat konsumtif dan merasa belum membutuhkan kartu 

kredit. Faktor eksternal yang mempengaruhi pegawai bank untuk menggunakan 

atau menghindari penggunaan kartu kredit antara lain tingkat suku bunga, Bi 

checking, kredibilitas bank penerbit dan ketidakterbukaan bank penerbit kartu 

kredit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan kegiatan 

pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai 

komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran antara lain alat 

pembayaran, kliring, dan setelmen. Dalam prakteknya, kegiatan sistem 

pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai 

penyelenggara dan pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga 

keuangan non bank, dan perorangan. 

Perkembangan teknologi  telah mendorong berkembangnya alat 

pembayaran dari yang semula tunai (cash based) menjadi non tunai (non cash 

based). Selanjutnya, non cash based instrument ini telah menjadi sedemikian 

canggih sehingga tidak lagi berbasis kertas (paper based) melainkan telah 

berevolusi ke bentuk kartu (paperless/card based). Alat pembayaran yang 

paperless membutuhkan infrastruktur teknologi tinggi dan berbeda dari alat 

pembayaran yang berbasis kertas untuk mendukung kemudahan dalam 

penggunaannya. Seiring dengan berkembangnya alat pembayaran, volume dan 

nilai transaksi melalui alat pembayaran non tunai baik dalam bentuk paper-

based, card-based maupun elektronik lainnya dari tahun ke tahun juga hampir 

selalu menunjukkan trend peningkatan. Alat pembayaran non tunai (non cash 

based) yang marak digunakan di Indonesia antara lain BI-RTGS (Real Time 

Gross Settlement ), SKNBI (Sistem Kliring Nasional- Bank Indonesia) dan APMK 

(Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu). Perkembangan alat 

pembayaran non-tunai di Indonesia terlihat pada gambar 1.1. 

 

 



 

 

Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Berbagai Mekanisme Sistem Pembayaran 

 

Sumber : LSPPU 2009, BI 

 

Dari gambar 1.1 diketahui 3 jenis alat pembayaran non tunai yang banyak 

digunakan di Indonesia yaitu RTGS, SKNBI dan APMK. Dari ketiga jenis ini 

terlihat bahwa alat pembayaran non tunai dengan APMK mengalami 

perkembangan yang paling signifikan selama tahun 2005- 2009 dibandingkan 

dengan peningkatan RTGS dan SKNBI.   APMK adalah alat pembayaran non 

tunai yang berbasis kartu dimana yang termasuk didalamnya yaitu kartu kredit 

dan account based card (kartu debit dan ATM). (sumber:Laporan Sistem 

Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008).  Perkembangan APMK sebagai alat 

pembayaran non-tunai ini secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

perkembangan  industri perbankan di Indonesia karena bank merupakan 

lembaga pendukung sistem pembayaran di Indonesia. Jenis APMK yang paling 

banyak digunakan adalah ATM karena hampir setiap nasabah yang memiliki 

tabungan akan disertai dengan ATM. Selanjutnya adalah peningkatan kartu debit 

dan kartu kredit. Namun dari ketiga kartu ini, kartu kredit merupakan APMK yang 



 

 

semakin banyak diminati karena kartu kredit menawarkan berbagai kemudahan 

bagi penggunanya, khususnya ketika dalam kondisi tidak memiliki uang atau 

tabungan yang cukup untuk bertransaksi. Perkembangan potensi kartu kredit ini 

juga berpengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesi karena hal ini 

menunjukkan  permintaan dari masyarakat meningkat sehingga mendorong antar 

bank untuk bersaing lebih ketat dalam menerbitkan dan mendukung APMK 

khususnya kartu kredit. Sehingga kartu kredit tidak hanya diminati masyarakat 

tetapi juga menjadi peluang bagi bank penerbit. 

Kartu kredit menjadi alat pembayaran non-tunai yang semakin sering 

digunakan dalam sistem pembayaran. Perkembangan kartu kredit  secara tidak 

langsung menuntut bank untuk mampu menyediakan piranti dalam 

mempermudah transakasi sistem pembayaran di Indonesia. Fungsi bank sebagai 

pendukung sistem pembayaran yaitu mendukung perkembangan bank dalam 

menyediakan instrumen pembayaran non-tunai, berjalan searah dengan fungsi 

intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat  dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat. Hal ini karena keduanya berfungsi untuk menjaga 

perputaran dana. Dengan demikian kartu kredit merupakan salah satu produk 

perbankan yang berfungsi untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai. 

Dorongan bank untuk memasuki industri kartu kredit selain kartu jumlah 

peminatnya meningkat juga disebabkan oleh pangsa pasar di Indonesia yang 

masih terbuka untuk pengembangan kartu kredit sehingga bank mempunyai 

peluang yang potensial untuk menyediakan kartu kredit. Salah satu faktor untuk 

melihat potensi pasar tersebut adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

usia produktif dengan jumlah pemegang kartu kredit. Data Badan Pusat Statistik 

menunjukkan bahwa dari kurang lebih 230 juta penduduk Indonesia saat ini 

terdapat 127 juta penduduk yang tergolong dalam usia produktif (usia 20 – 50 

tahun). Setidaknya pada periode laporan jumlah pemegang kartu kredit baru 



 

 

mencapai 12 juta. Apabila diasumsikan satu orang memiliki 2 kartu berarti total 

pemegang hanya sekitar 6 juta orang. Apabila dibandingkan dengan penduduk 

usia produktif yang jumlahnya sekitar 127 juta, maka data pemegang kartu kredit 

hanya sekitar 5% nya saja. (sumber: Laporan Sistem Pembayaran dan 

Pengedaran Uang 2009) 

Besarnya pangsa pasar kartu kredit yang sampai dengan tahun laporan, 

baru diterbitkan oleh 20  bank penerbit. Hal ini tentunya menjadi alasan lain 

penerbit tersebut memiliki optimisme terhadap pertumbuhan penggunaan kartu 

kredit ke depannya. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pertahun 

sebesar 18%. Naiknya trend jumlah kartu selama kurun waktu tersebut turut 

mendorong peningkatan penggunaannya. Di sisi nilai pertumbuhan per tahun 

mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%. Bahkan pada 

periode laporan, di saat penggunaan instrumen pembayaran ritel lainnya 

mengalami penurunan terkena imbas lesunya perekonomian, penggunaan alat 

bayar ini masih bertahan meningkat, walaupun peningkatannya tidak setinggi 

tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari nilai transaksi yang mencapai 

Rp136,7 triliun dan volume transaksi sebesar 182,6 juta. Apabila dibandingkan 

dengan periode sebelumnya, nilainya meningkat 27% dan disisi volume 

meningkat 10%.(sumber: Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 

2009). Untuk lebih memperjelas tentang perkembangan kartu kredit akan 

diperlihatkan dalam gambar berikut :  

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.2  Perkembangan Volume dan Nilai Transakasi Kartu Kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang  2009 

  

Pada gambar 1.2 ini dapat dilihat bahwa tren volume dan nilai transaksi 

kartu kredit mengalami peningkatan yang pesat selama rentang waktu antara 

tahun 2000-2009. Hal ini menunjukkan bahwa peminat dan pengguna semakin 

bertambah dan penerbit kartu kredit bersaing semakin ketat. Perkembangan 

volume dan nilai transaksi kartu kredit secara bulanan dapat dilihat pada gambar 

1.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.3 Perkembangan Volume dan Nilai Transaksi Kartu Kredit 

Perbulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang  2008 

 

Kenaikan volume dan nilai transaksi kartu kredit mencerminkan jumlah 

kartu kredit yang telah aktif digunakan tentu juga mengalami peningkatan. 

Peningkatan ini terjadi karena transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit 

semakin  mudah dan praktis. Berikut adalah gambar perkembangan jumlah kartu 

kredit yang digunakan. 

Gambar 1.4  Perkembangan Jumlah Kartu Kredit (Juta Kartu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang  2009 



 

 

 Gambar 1.4 menunjukkan kartu kredit jumlah pemegang kartu kredit 

sampai pada akhir 2009 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, 

dengan jumlah hampir 3 kali lipat dari tahun 2000. Banyak faktor yang 

menyebabkan peningkatan jumlah pemegang kartu kredit ini baik dari faktor 

internal sendiri maupun dari faktor eksternal. Peningkatan jumlah kartu kredit ini 

tentunya akan membawa efek yang baik dan buruk. 

Kartu kredit tidak hanya diminati oleh masyarakar atau nasabah 

pemegangnya tetapi juga sangat digemari oleh bank penerbit. Kartu kredit 

semakin populer karena selain mempermudah  pemegangnya dalam 

bertransaksi, kartu kredit juga merupakan produk yang  sangat menguntungkan 

bagi bank. Kemudahan dan efisiensi penggunaan kartu kredit yang dapat 

digunakan di hampir semua transaksi pembelian baik produk atau jasa menjadi 

alasan semakin meningkatnya permintaan masyarakat. Penggunaan kartu kredit 

setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, juga sesuai dengan 

data dari AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) merupakan organisasi yang 

bertujuan untuk membangun industri kartu kredit yang sehat bagi Bank, 

Pemegang Kartu, Merchant dan semua pihak yang terkait yang bekerjasama 

dengan bank Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk melindungi setiap pihak 

yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit khususnya bagi nasabah 

pengguna kartu kredit agar terhindar dan meminimalisisr kasus-kasus 

permasalahan mengenai penggunaan kartu kredit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 1.5 Jumlah Pengguna Kartu Kredit 2005-2010 di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Asosiasi Kartu Kredit Indonesia,2010 

 

Dari gambar 1.5 menunjukkan bahwa pengguna kartu kredit terus 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2005 – 2010. 

Peningkatan pengguna kartu kredit ini selama 5 tahun terakhir meningkat 2 kali 

lipat. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat akan kartu kredit 

sudah semakin tinggi dan persaingan bank penerbit pun semakin ketat. 

Keberadaan kartu kredit selain menguntungkan juga menimbulkan banyak 

permasalahan. Menguntungkan karena karena semakin mempermudah 

transakasi masyarakat dan memberi potensi keuntungan (return) yang tinggi bagi 

industri perbankan. Sedangkan menimbulkan permasalahan yang paling nyata 

adalah adanya kredit macet karena masyarakat telat membayar kartu kredit yang  

melebihi batas jatuh tempo bahkan menunggak pembayarn sehingga beban 

yang harus dibayarkan semakin besar. Ketika pengguna kartu kredit terlambat 

membayar atau melunasi tagihannya, maka tanggungan yang harus dibayarkan 



 

 

akan semakin besar karena beban bunga semakin tinggi atau dikenal dengan 

sistem bunga berbunga. Rata-rata industri kartu kredit di Indonesia mengenakan 

bunga bagi kewajiban nasabah tersebut sekitar 3,5%, bahkan untuk penarikan 

tunai bisa mencapai 4%, atau kalau dihitung dalam setahun bunga tersebut 

dapat mencapai 42% untuk bunga pembayaran kewajiban pembelian dan 48% 

untuk penarikan tunai. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan bunga bank 

untuk kredit tanpa agunan nilainya bisa mencapai lebih dari 3 kali lipat. (sumber : 

Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009) 

Dalam perkembangannya kartu kredit saat ini tidak hanya diterbitkan oleh 

bank umum konvensional saja tetapi juga diterbitkan oleh bank umum syariah.  

Bank syariah mengeluarkan kartu kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah untuk memenuhi permintaan pangsa pasar. Di akhir tahun 2006 telah 

difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

tentang kartu kredit yang berbasis syariah (Syariah Card) bagi industri 

Perbankan Syariah, dimana kartu kredit yang terlebih dahulu diperkenalkan 

dalam dunia perbankan konvensional, untuk saat ini dirancang dapat digunakan 

bagi nasabah bank syariah. Selain adanya persetujuan dari Fatwa DSN 54/DSN-

MUI/IX/2006, pengeluaran kartu kredit syariah juga mendapatkan surat 

persetujuan BI 9/183/DPbS/2007. Secara umum kartu kredit konvensional dan 

syariah hampir sama, yang membedakan kartu kredit syariah dan konvensional 

adalah skim yang digunakan.  Dalam skim kartu kredit syariah menggunakan 3 

akad yaitu Kafalah (jaminan), Qardh (pinjaman) dan Ijarah (sewa). Kartu kredit 

konvensional tidak membutuhkan cash collateral tetapi untuk kartu kredit syariah 

diperlukan cash collateral untuk kartu classic 10% dari limit kartu. Dalam 

penggunaan kartu kredit syariah penggunaannya hanya dibatasi untuk transaksi 

yang halal dan sesuai syariah. 



 

 

Untuk membatasai agar penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan 

syariat dan nilai-nilai aturan Islam, Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa 

Hudud) Syariah Card dari DSN-MUI yaitu: tidak menimbulkan riba, tidak 

digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong 

pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme (israf), dengan cara antara lain 

menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus 

memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, serta tidak 

memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.  

Keberadaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank umum konvensional 

dan syariah menjadikan suatu pilihan bagi nasabah yang ingin memanfaatkan 

kartu kredit. Bahkan kini pemegang kartu kredit bukan hanya kalangan atas saja, 

tetapi sudah merambah kalangan menengah ke bawah atau nasabah dengan 

penghasilan pas-pasan Nasabah kartu kredit bukan hanya masyarakat umum 

saja tetapi pegawai bank juga bisa menjadi seorang nasabah kartu kredit. 

Keberadaan kartu kredit yang diterbitkan oleh pihak perbankan tidak lantas 

mendorong semua pegawai bank untuk menggunakan kartu kredit. Pegawai 

bank sebagai pihak yang lebih memahami tentang produk-produk perbankan 

tidak semuanya sepakat dengan keberadaaan kartu kredit. Pegawai bank 

sebagai nasabah tentu lebih bankable dibandingkan nasabah dari masyarakat 

umum. Pemahaman pegawai bank sebagai nasabah dalam melihat bagaimana 

peran kartu kredit sebenarnya, menguntungkan atau justru sebaliknya, 

mempengaruhi persepsi dalam pengambilan keputusan untuk akhirnya 

menggunakan atau menghindari kartu kredit. 

Keputusan mereka untuk menggunakan atau menghindari kartu kredit 

didasarkan oleh persepsi yang berbeda-beda. Berdasarkan pertimbangan dan 

alasan apa saja yang mempengaruhi seorang nasabah yaitu pegawai bank, 

untuk menggunakan atau menghindari kartu kredit untuk alat pembayaran 



 

 

mereka. Maka penting untuk melakukan penelitian mengenai alasan apa saja 

yang mempengaruhi seorang nasabah untuk menggunakan atau menghindarai  

kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai. Diharapkan, hasil penelitian ini 

mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

mengawasi dan menerapkan kartu kredit baik bagi pengguna maupun bagi bank 

yang menerbitkannya, maka  penelitian  ini  berjudul  “ Analisis Persepsi 

Pegawai Bank Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Konvensional dan 

Syariah.“ 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai persepsi 

pegawai bank sebagai nasabah kartu kredit, maka permasalahan yang ingin 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana persepsi pegawai bank terhadap pilihan penggunaan kartu 

kredit konvensional dan syariah? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui persepsi pegawai bank terhadap pilihan penggunaan 

kartu kredit konvensional dan syariah. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang dilakukan, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji 

lebih luas tentang peran perbankan dalam lalu lintas pendukung sistem 

pembayaran non tunai dari persepsi nasabah yang memutuskan untuk 



 

 

menggunakan atau menghindari kartu kredit. Persepsi nasabah ini berdasarkan 

pertimbangan mengenai kondisi bank dan kepuasan dari penggunaan kartu 

kredit. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Media referensi bagi perbankan di Indonesia khususnya yang 

menerbitkan kartu kredit dalam menyalurkan kredit konsumsi tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memperhatikan 

pelayanan bagi nasabahnya. 

b. Sebagai masukan bagi nasabah untuk memperluas pengetahuan dan 

pengkajian lebih mendalam terkait dengan kartu kredit yang ditawarkan. 

Bagi pihak atau nasabah yang ingin menggunakan kartu kredit supaya 

lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam memilih kartu kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kartu Kredit : Produk Perbankan dalam Modernisasi Sistem 

Pembayaran Non Tunai di Indonesia 

Sistem pembayaran dilakukan dengan dua sistem yaitu tunai dan non 

tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang 

kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen 

pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan 

media kertas ( paper-based instrument) seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-

lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu (card-based 

instrument) seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain. 

Perkembangan tekonologi saat ini mempengaruhi adanya perubahan 

pembayaran yang semula dengan sistem tunai (cash based)  menjadi non tunai 

(non cash based). (sumber : LSPPU,Bank Indonesia) 

Kartu kredit merupakan produk dari lembaga keuangan bank yang 

menjadi salah satu produk alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. 

Kemudahan dan keuntungan yang diberikan oleh fasiltas kartu kredit ini seperti 

hemat waktu efektif dan efisisien serta keamanan menjadikan produk ini semakin 

mendukung sistem dan lalu lintas pembayaran di indonesia. Konsep kartu kredit 

yang ada di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang, tidak hanya 

menggunakan sistem bunga seperti yang diterbitkan oleh bank umum 

konvensional, tetapi juga menawarkan pilihan dengan sistem syariah. Jenis yang 

ditawarkn pun semakin beragam sehingga kartu kredit tidak hanya diperuntukkan 

bagi kalangan atas saja tetapi menjangkau hampir semua kalangan. Secara 

umum onsep kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dan bank 

syariah meemiliki perbedaan dalam sistem yang digunakan. 



 

 

2.1.1  Konsep Kartu Kredit di Indonesia 

Kartu  kredit (credit card) adalah uang plastik sebagai pengganti uang 

tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat diterima secara 

internasional. Kartu kredit (credit card) berbentuk kartu persegi panjang dimana 

tertera nama bank penerbit, nomor dan nama pemegang kartu, tanggal dan 

tahun berlakunya, gambar serta logo visa, dan logo C atau classic atau logo P 

untuk kartu gold/primer. Untuk memiliki harus memenuhi beberapa syarat pokok 

dengan tujuan jika diterbitkan kartu tersebut, bank tidak mengalami kerugian atau 

menghadapi masalah yang merugikan. (Simorangkir, 2004:120). Kartu kredit 

diberikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang 

terkait. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit merupakan 

suatu sistem kerja, dimana masing-masing pihak yang terlibat terikat perjanjian 

dalam menentukan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. 

Dalam sistem kerja kartu kredit ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat 

dalam suatu perjanjian (Kasmir, 2001:303) : 

1. Card center, yaitu bank atau lembaga pembiayaan yang mengeluarkan kartu 

kredit maupun yang membayar.  

2. Merchant, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, 

hotel, tempat hiburan, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa 

lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya. 

3. Card holder, yaitu nasabah sebagai pemegang kartu kredit yang namanya 

tertera di dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk 

berbagai keperluan transaksi. 

Kartu kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut Simorangkir 

(2004:121) terdapat 2 jenis kartu kredit yang berlaku saat ini dengan spesifikasi 

yang berbeda yaitu sebagai berikut 

1. Charge card  misal Dinners dan Amex 



 

 

2. Credit card misal Visa, Master dll 

Charge card dan credit card memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan antara 

charge card  dan credit card yaitu sebagai berikut: 

1. Charge card 

a) Tidak terdapat present spending limit 

b) Tagihan harus dibayar seluruhnya 

c) Tidak dapat digunakan untuk menarik uang tunai 

d) Dikeluarkan oleh institusi non bank 

e) Bunga berlaku bila tertunggak lebih dari 60 hari 

2. Credit card 

a) Terdapat credit limit 

b) Tagihan dapat dicicil sesuai dengan minimum payment yang 

ditentukan oleh bank 

c) Dapat digunakan untuk menarik uang tunai 

d) Dikeluarkan oleh bank 

e) Bunga berlaku tiap keterlambatan pembayaran 

 

Menurut pendapat lain,Kasmir, kartu kredit dibagi menjadi beberapa jenis 

yang dibedakan berdasarkan fungsi dan jangkauan wilayahnya, yaitu : 

1. Dilihat dari segi fungsi atau kegunaannya, kartu kredit yang ada saat ini 

memiliki beberapa jenis (Kasmir, 2001:305-306) : 

a. Charge Card, kartu dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan 

yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. 

b. Credit Card, kartu dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang 

terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo. 



 

 

c. Debit Card, kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui 

pendebitan terhadap rekening yang ada di bank dimana saat membuka 

kartu. 

d. Cash Card, kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM 

maupun langsung di teller bank. 

e. Check Guarantee, kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan 

cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai. 

2. Kartu kredit  dilihat dari wilayah jangkauannya, dibagi menjadi (Kasmir, 

2001:306) : 

a.  Local Card, kartu yang hanya dapat digunakan dalam satu wilayah tertentu 

atau batas negara tertentu, contahnya adalah BCA card. 

b.  Internasinal Card, kartu yang penggunaanya dapat dilakukan lintas negara 

atau seluruh negara, contohnya adalah visa card dan master card. 

Keberadaan kartu kredit diharapakn menjadi solusi yang baik bagi nasabah 

atau masyarakat. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik jika memenuhi 

kriteria berikut  (Kasmir, 2001:307) : 

a. Persyaratan untuk mendapatkan kartu relatif ringan 

b. Proses mendapatkan kartu cepat dan tidak rumit atau bertele-tele 

c. Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat 

dibelanjakan di berbagai tempat yang dinginkan 

d. Biaya penggunaan yang relatif ringan, seperti iuran tahunan dan beban 

bunga yang rendah bagi pemegang kartu 

e. Kartu memiliki multifungsi 

f. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya 

 

 



 

 

Secara umum kartu kredit mempunyai konsep dasar antara lain yaitu tidak 

memberikan tambahan uang, bukan pengganti uang tunai karena harus segera 

dibayar sebelum jatuh tempo, tidak bisa membuat belanja dalam jumlah yang 

lebih banyak,  kartu kredit hanyalah alat untuk menunda pembayaran,  terdapat 

bunga bila membayar minimum tagihan, dan tidak wajib memiliki kartu kredit agar 

terlihat gaya dan modern, cukup untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. 

Jika konsep dasar ini bisa dipahami dan dilakukan dengan baik oleh nasabah 

kartu kredit maka penggunaan kartu kredit relatif aman dan sangat bermanfaat. 

 

2.1.2 Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Kartu Kredit 

Penggunaan kartu kredit memberikan keuntungan untuk pihak-pihak yang 

terkait atau penggunanya. Keuntungan yang akan diperoleh atas penggunaan 

kartu kredit antara lain (Kasmir, 2001:308-309) : 

1. Bagi bank atau lembaga keuangan (credit center) 

a) Adanya iuran (biasanya tahunan) yang dikenakan kepada setiap 

pemegang kartu. 

b) Adanya beban bunga pada nasabah pemegang kartu yang terlambat 

melakukan pembayaran tagihan dari transaksi yang telah dilakukannya. 

c) Biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada nasabah 

pemegang kartu yang akan menarik uang tunai pada ATM. 

d) Tambahan biaya denda keterlambatan pembayaran selain bunga. 

2. Bagi nasabah pemegang kartu (consumer) 

a) Kemudahan bertransaksi atau berbelanja dengan menggunakan kartu, 

sehingga tidak perlu membawa tunai untuk menghilangkan resiko 

kehilangan dan pencurian. 



 

 

b) Kemudahan untuk mendapatkan uang tunai setiap waktu selama 24 jam 

di berbagai tempat strategis, sehingga memudahkan dalam memenuhi 

kebutuhan uang tunai secara mendadak. 

c) Bagi beberapa kelompak masyarakat, kartu kedit dapat memberikan 

kebanggaan tersendiri. 

3. Bagi pedagang (merchant) 

a) Dapat meningkatkan omset penjualan, karena adanya batas minimal 

transaksi dan kemungkinan pemborosan pemegang kartu karena merasa 

tidak perlu dengan uang tunai, pemilik kartu akan melakukan transaksi 

sesukanya. 

b) Sebagai bentuk pelayanan dan kemudahan bagi pelangganya, sehingga 

diharapkan selalu melakukan transaksi yang sama dan berulang-ulang. 

 

Seperti sisi mata uang, selain memiliki keuntungan penggunaan kartu 

kredit juga mengandung beberapa kerugian. Kerugian memang resiko suatu 

bisnis, akan tetapi jika tidak dilakukan secara hati-hati, diantaranya (Kasmir, 

2001:309-310): 

1. Bagi bank atau lembaga keuangan (credit center) 

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau 

mengambil uang tunai, kemudian sulit untuk ditagih mengingat persetujuan 

penerbitan kartu biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana 

layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan bukti penghasilan sudah cukup 

untuk mendapatkan kartu. 

2. Bagi nasabah pemegang kartu (consumer) 

Biasanya pemegang kartu cenderung boros dalam bertransaksi, karena 

merasa tidak mengeluarkan uang tunai, sehingga terkadang barang yang 

sebetulnya tidak (belum) perlu dibeli juga. Adanya sebagian merchant yang 



 

 

membebankan biaya tambahan untuk setiap melakukan transaksi. Adanya limit 

batas belanja yang terkadang terlalu kecil untuk belanja, sementara barang yang 

dibeli bernilai besar. 

 

2.1.3 Kartu Kredit Pendukung Sistem Pembayaran Non-Tunai 

Kartu kredit sebagai produk perbankan baik dengan sistem konvensional 

maupun syariah mempunyai peran yang penting dalam memperlancar sistem 

pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartu kredit sebagai alat bayar merupakan 

jenis Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang 

keberadaannya paling lama. Sejak pertama kali digunakan di Indonesia pada 

tahun 1980-an, jenis kartu ini telah menjadi alternatif cara bayar yang 

menggantikan uang atau cek pada masa itu. Pada awalnya, pemegang kartu 

kredit masih terbatas pada kelompok-kelompok sosial tertentu dan 

penggunaannya ditujukan untuk pembayaran yang bersifat khusus. Saat ini 

dengan perkembangan kebutuhan alat bayar yang lebih efisien, mudah dan 

nyaman digunakan, alat bayar ini semakin populer di masyarakat. Seiring 

kebutuhan yang semakin meningkat, penggunaan kartu kredit saat ini cenderung 

dimanfaatkan oleh pemegang kartu sebagai fasilitas kredit. 

 Perkembangan kartu kredit saat ini semakin beragam, karena masyarakat 

bisa memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan mengenai jenis kartu kredit yang 

diinginkan. Manfaat dan keuntungan yang diperoleh masyarakat juga berbeda-

beda, namun yang pasti keberadaan kartu kredit saat ini sangat diminati karena 

kemudahan dan kepraktisan penggunaannya, lebih efektif dan efisien sehingga 

menghemat waktu dan tenaga penggunanya. Perkembangan kartu kredit 

sebagai APMK baik konvensional maupun syariah ini pada akhirnya juga 

mendukung perkembangan sistem pembayaran khususnya non-tunai di 

Indonesia 



 

 

2.2 Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia: Persaingan Produk 

Perbankan Konvensional dan Syariah 

Perkembangan teknologi mendukung perkembangan sistem pada sektor 

perbankan. Perkembangan ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap 

produk-produk dan jasa perbankan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap 

peningkatan kartu kredit, baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang 

ditawarkan. Bahkan perkembangan terkini, kartu kredit tidak hanya diterbitkan 

oleh bank konvensional saja, tetapi sudah didukung oleh bank syariah. Bank 

yang berbasis syariah ini mulai ikut terjun ke dalam pasar kartu kredit. 

Keikutsertaan bank syariah untuk meningkatkan produknya dengan 

menerbitkan kartu kredit, memberikan alternatif dan pilihan baru bagi nasabah 

yang tetap ingin memanfaatkan kartu kredit tetapi terbebas dari riba. Alternatif ini 

sangat berpengaruh terhadap nasabah yang beragama Islam, dan mayoritas 

masyarakat di Indonesia beragama Islam sehingga peluang kartu kredit yang 

diterbitkan oleh bank syariah ini cukup potensial untuk dikembangkan. 

Perbedaan mendasar konsep kartu kredit yang diterbitkan oleh bank 

konvensional dan bank syariah terletak pada sistem atau mekanisme yang 

digunakan.  

 

2.2.1  Perbedaan Skema  Kartu Kredit yang Diterbitkan Bank Konvensional 

dan Bank Syariah 

Kartu kredit muncul karena pesatnya transaksi perdagangan dalam 

perekonomian. Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank 

atau lembaga keuangan nonbank. Berikut yang skema yang membedakan 

antara kartu kredit yang diterbitkan bank konvensional dan syariah: 

a) Kartu kredit konvensional mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1990-an. 

Adapun sistem kerja kartu kredit konvensional mulai dari permohonan 



 

 

penerbitan, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang 

dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan dengan gambar 2.1 

(Kasmir, 2001:303-304) : 

 

Gambar 2.1 Kartu Kredit Dengan Sistem Konvensional 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kasmir, 2001:305 

 

1. Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu (card 

holder) dengan memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang telah 

dibuat oleh bank pembuat kartu (credit center) 

2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila 'disetujui' 

setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah. 

3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan 

transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah 

mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan kartu kredit tersebut 

sebagai bukti transaksi. 

4. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan 

berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. 
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5. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk fee dan biaya-biaya 

lainnya. 

6. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu 

bersarkan bukti pembelian samapai pada batas tertentu sebagaimana 

kesepakatan dalam perjanjian. 

7. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai pada 

batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka 

pemegang kartu akan dikenakan bunga dan denda. 

 

b) Pada dasarnya penggunaan kartu kredit syariah adalah sama dengan kartu 

kredit konvensional, yaitu untuk transaksi pembelian atas suatu barang dan 

jasa. Penggunaan kartu kredit syariah untuk pembelian barang biasanya tidak 

terlepas dari dasar skim murabahah, karena merupakan bentuk dari transaksi 

jual beli. Sedangkan jika berkaitan dengan pembelian atau pemanfaatan jasa, 

maka pendekatan dasar skim yang dilakukan adalah ijarah. Dengan demikian, 

fiture penggunaannya tidak terlepas dari transaksi jual beli atau sewa-

menyewa. Perbedaan mendasar yang juga membedakan dengan kartu kredit 

konvensional adalah keterbatasan kartu kredit syariah ini dalam transaksi. 

Tidak semua jenis transaksi dapat dilakukan oleh kartu kredit islami, yaitu 

transaksi yang haram menurut syariah islam baik secara bendanya maupun 

jasanya. Kartu kredit syariah tidak bisa dan tidak boleh digunakan untuk 

membeli barang-barang haram seperti minuman keras, babi dan barang 

haram lainnya. Kartu ini juga tidak boleh untuk transaksi membayar diskotik, 

bar, pelacuran, perjudian dan jasa haram lainnya. Adapun sistem kerja kartu 

kredit syariah mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelanjaan 



 

 

 

sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat 

dijelaskan dengan gambar 2.2 : 

 

Gambar 2.2 Kartu Kredit Dengan Sistem Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kasmir, 2001:305 

 

1. Nasabah (customer) mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu 

(card holder) dengan Memenuhi segala persyaratan dan peraturan yang 

telah dibuat oleh bank syariah (credit center). Pada tahap ini terjadi wa'ad 

(janji) dari bank syariah kepada nasabah untuk memberikan pembiayaan, 

sehingga akad yang dilakukan adalah jual beli. 

2. Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu setelah melalui 

penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, terjadilah 

akad jual beli. 

3. Dengan kartu kredit yang telah dipegangnya, nasabah dapat melakukan 

transaksi pembelanjaan barang atau jasa di tempat-tempat yang telah 

mengikat perjanjian dengan bank dengan menunjukkan Islamic credit card 

tersebut sebagai bukti transaksi. Pada tahap ini nasabah bertindak sebagai 

wakil (wakalah) dari bank untuk menggunakan Islamic credit card dalam 

transaksi pembelian barang. 
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4. Bank kemudian menjual kembali barang yang dibeli kepada nasabah 

pemegang. Dari penjualan cicilan inilah bank syariah mendapatkan ribhi 

atau sejumlah margin. 

5. Pihak pedagang (merchant) akan menagih ke bank atau lembaga 

pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah pemegang kartu. 

6. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada 

pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati termasuk biaya 

(fee) dan biaya-biaya lainnya. 

7. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih kepada pemegang kartu 

bersarkan bukti pembelian sampai pada batas tertentu sebagaimana 

kesepakatan dalam perjanjian. 

8. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera dimana di 

dalamnya sudah termasuh keuntungan (ribhi),  sampai pada batas waktu 

yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka pemegang 

kartu akan dikenakan denda sejumlah tertentu sesuai kesepakatan dalam 

akad. 

 

Dari gambar bagan 2.1 dan bagan 2.2 sekilas dapat dibedakan alur 

mekanisme penggunaan kartu kredit antara sistem konvensional dan syariah. 

Namun jika diteliti lagi sebenarnya skema tersebut sama, hanya posisinya yang 

sedikit dirubah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kartu kredit yang 

diterbitkan oleh bank konvensional dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank 

syariah mempunyai mekanisme yang sama yang membedakan hanya sistemnya 

saja dimana kartu kredit konvensional memakai bunga sedangkan kartu kredit 

syariah mendapatkan fee dari akad kafalah, ijarah dan qard. Perbedaan lain dari 

skema ini adalah pada kartu kredit konvensional 



 

 

Disamping itu jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pengguna kartu 

kredit syariah dan konvensional maka akan dikenakan bunga dan denda bagi 

pemegang kartu kredit konvensional dalam bentuk persentase sehingga 

jumlahnya sesuai dengan jumlah tagihan yang terlambat dibayar. Namun untuk 

kartu kredit syariah pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran dikenai 

dengan jumlah yang sama (fix) berapapun jumlah tagihannya.  

Jadi yang perlu ditelusuri lagi dari bagan 2.2 dan 2.2 ini adalah bagaimana 

penerapan mekanisme kartu kredit syariah itu bisa dibedakan dengan kartu kredit 

konvensional agar nasabah bisa melihat keunggulan dan kekurangan dari 

keduaanya. Selain itu seharusnya denda itu tidak pernah ada dalam islam, 

sehingga perlu ditelusuri lagi pengenaan denda bagi kartu kredit syariah. 

Mungkin akan lebih baik jika denda itu dihapuskan dan mungkin diganti dengan 

konsekuensi lain yang bisa mendorong pemegangnya untuk tidak terlambat 

membayar lagi misalnya dengan jaminan. 

 

2.2.2 Legalisasi Kartu Kredit di Indonesia 

Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran non-tunai yang 

keberadaanya telah diakui baik di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Kartu 

kredit memberi keuntungan dalam sistem pembayaran karena mempermudah 

transaksi dan menghemat waktu serta memiliki keamanan yang lebih tinggi 

dibanding ketika harus membawa uang tunai. Kartu kredit diterbitkan oleh 

lembaga keuangan bank maupun non-bank bahkan perorangan.  

Pada dasarnya, legalisasi landasan hukum kartu kredit baik konvensional 

maupun syariah telah tersirat baik di peraturan Undang-undang perbankan yang 

dikeluarkan BI maupun aturan dalam bentuk Fatwa dari Dewan Syariah Nasional 

sebagai bentuk peraturan resmi yang digunakan oleh perbankan dalam 

melakuakn aktivitasnya dalam menerbitkan kartu kredit yang dilindungi oleh 



 

 

hukum undang-undang. Legalisasi dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh 

DSN berperan sebagai peraturan yang mengantrol kegiatan perbankan syariah 

agar tetap berjalan sesuai dengan prinsp-prinsip syariah. 

1. Dasar Hukum Kartu Kredit Konvensional 

Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 

Dengan Menggunakan Kartu 

2. Dasar Hukum Kartu Kredit Syariah. 

Sedangkan yang menjAdidasar hukum untuk penerbitan dan penggunaan 

kartu kredit syariah di Indonesia adalah : 

a. Persetujuan BI 9/183/DPbS/2007 

b. Landasan-landasan yang diambil dalam mengembangkan produk 

asuransi kartu kredit syariah ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Dengan akad yang 

digunakan sebagaimana digunakan dalam fatwa tersebut adalah akad 

Kafalah, Qardh, dan Ijarah. 

c. Akad Kafalah, aturannya telah tertuang dalam fatwa DSN nomor 11/DSN-

MUI/IV/2000 yaitu Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang 

Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul 

dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau 

penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas 

pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). 

d. Fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad Al-Qardh yaitu 

Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang 

Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank 

Penerbit Kartu. 



 

 

e. Fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Ijarah yaitu 

Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 

terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan 

membership fee. 

 

2.2.3 Alternatif  Kartu Kredit yang Diterbitkan oleh Bank Konvensional dan 

Bank Syariah 

Seiring perkembangan jaman, perkembangan kartu kredit dalam 

modernisasi sistem pembayaran non tunai di Indonesia juga semakin meningkat. 

Persaingan ketat  antar  bank menuntut sektor perbankan untuk lebih kompetitf 

dan mampu meningkatkan kredibilitasnya dalam mencari nasabah dan 

mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan daan kepuasan nasabah. 

Kartu kredit sebagai salah satu pendukung sistem pembayaran non-tunai yang 

juga merupakan salah satu produk perbankan ini semakin hari semakin tinggi 

jumlah peminatnya. Meskipuun demikian, pangsa pasar kartu kredit tetap cukup 

potensial untuk terus ditingkatkan. 

Peningkatan jumlah peminat kartu kredit dan semakin besarnya tuntutan 

akan manfaat dan fasilitas yang diberikan atas penggunaan kartu kredit 

mendorong perbankan di Indonesia bersaing menawarkan kemudahan-

kemudahan yang lain untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Bahkan kini bank 

syariah muncul sebagai penambah alternatif untuk penggunaan kartu kredit 

yaang bebas dari riba. Beberapa bank syariah mulai ikut menerbitkan kartu kredit 

sebagai jawaban atas permintaan nasabah yang ingin tetap syar‟i dalam 

bertransaksi. Meskipun masih menimbulkan banyak pro dan kontra, namun 

dukungan dari DSN MUI dan BI memperlancar awal perkembangan kartu kredit 

syariah. Yang pasti dengan adanya kartu kredit yang diterbitkan oleh bank 

syariah, semakin memperbanyak alternatif pilihan bagi nasabah. 



 

 

2.3 Persepsi Nasabah Terkait dengan Konsep Kartu Kredit  

Beberapa teori pendukung yang digunakan untuk menguatkan penelitian 

ini adalah teori preferensi yang dihubungkan dengan persepsi, teori kartu kredit, 

pengambilan keputusan, teori preferensi dan moral hazard. 

 

2.3.1 Konsep Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. (Rahmat, 2005). Sedangkan menurut Walgito (2001), mengemukakan 

persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang 

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang 

berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Persepsi 

adalah interpretasi yang tinggi terhadap lingkungan manusia dan mengolah 

proses informasi tersebut “Human interpret their surroundings on a higher percive 

their word through information processing” (Wilson. D, 2000). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Maramis (1998), persepsi adalah daya mengenal barang, 

kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, 

mengetahui, atau mengartikan setelah pancainderanya mendapat rangsang. 

Berdasarkan  beberapa pendapat tentang persepsi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam 

memahami informasi tentang lingkungannya melalui pancaindera, dan tiap-tiap 

individu dapat memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda 

Menurut Wilson ( 2000 ) ada faktor dari luar dan dari dalam yang 

mempengaruhi persepsi diantaranya sebagai berikut : 

a. Faktor eksternal atau dari luar : 

1. Concreteness yaitu wujud atau gagasan yang abstrak yang sulit 

dipersepsikan dibandingkan dengan yang obyektif. 



 

 

2. Novelty atau hal yang baru, biasanya lebih menarik untuk di persepsikan 

dibanding dengan hal-hal yang baru. 

3. Velocity atau percepatan misalnya gerak yang cepat untuk menstimulasi 

munculnya persepsi lebih efektif di bandingkan dengan gerakan yang 

lambat. 

4. Conditioned stimuli, stimuli yang di kondisikan seperti bel pintu, deringan 

telepon dan lain-lain. 

b. Faktor internal atau dari dalam : 

1. Motivation, misalnya merasa lelah menstimulasi untuk berespon untuk 

istirahat. 

2. Interest, hal-hal yang menarik lebih di perhatikan dari pada yang tidak 

menarik. 

3. Need, kebutuhan akan hal tertentu akan menjAdipusat perhatian 

4. Assumptions, juga mempengaruhi persepsi sesuai dengan pengalaman 

melihat, merasakan dan lain-lain. 

 

2.3.2 Konsep Kartu Kredit 

Dalam Expert Dictionary didefinisikan ”kartu yang dikeluarkan oleh pihak 

bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang 

yang dibutuhkannya secara hutang. Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran 

Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 

transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana 

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer 

atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan 

kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara 

sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran. Konsep dasar kartu kredit 



 

 

yaitu kartu kredit merupakan alat pembayaran non-tunai, sebagai alat cadangan 

dan penunda pembayaran. Kartu kredit tidak menambah jumlah uang nasabah 

tetapi hanya menggantikan atau menangguhkan sementara. Dalam penyaluran 

kartu kredit, bank penerbit akan menghadapi resiko (risk) dan keuntungan 

(return) yang tinggi. Untuk mendapatkan return yang tinggi maka resiko yang 

dihadapi juga tinggi, begitu pula bagi nasabah kartu kredit (high risk high return). 

Return yang tinggi diperoleh bank dari penetapan suku bunga yang tinggi pada 

kartu kredit namun resiko yang dihadapi juga tinggi karena rata-rata untuk kartu 

kredit tidak memerlukan jaminan. Risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam setiap aktivitas sehingga cara terbaik yang dapat dilakukan adalah 

mengantisipasi dan melindungi diri terhadap resiko-resiko. Resiko (risk) yang 

dihadapi karena penggunaan kartu kredit antara lain: 

a. Resiko Gagal Bayar 

Resiko gagal bayar merupakan suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh 

ketidak mampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran 

utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya. Resiko 

gagal bayar akan dihadapi oleh bank ketika nasabah telat membayar tagihan 

dari kredit yang diberikan dalam jangka waktu yang lama, sehingga jumlah 

tunggakan yang ditanggung nasabah menjadi semakin meningkat. Jumlah 

tagihan yang terlalu besar menyebabkan nasabah tidak mampu membayar 

semua jumlah tagihan. Biasanya nasabah tidak mengetahui informasi atau 

lupa dengan jangka waktu pelunasan. Selain berdampak negatif bagi 

nasabah karena utang mereka semakin meningkat, bank sendiri mengalami 

kerugian karena kehilangan potensi return yang tinggi. Resiko ini daapat 

terjadi karena adanya asymetris information antara pihak nasabah dan bank. 
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b. Resiko Opersional 

Resiko operasional adalah resiko yang terjadi biasanya karena adanya 

human error, faktor internal dan faktor eksternal. Resiko yang paling sering 

terjadi adalah adanya kehilangan kartu kredit yang kemudian 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

c. Resiko Nilai Tukar 

Risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang 

muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang 

yang lain. Bagi pemegang kartu kredit yang menyukai atau memiliki kegiatan 

untuk sering melakukan perjalanan keluar negeri biasanya akan lebih mudah 

jika menggunakan fasilitas kartu kredit. Akan tetapi penggunaan kartu kredit 

sebagai alat pembayaran non tunai ini akan beresiko jika terjadi perubahan 

nilai tukar.  

Secara umum menurut (Ari, 2009) ada 6 macam golongan yang 

memandang kartu kredit secara berbeda.  Pandangan-pandanagn tersebut 

antara lain; 

Kelompok pertama adalah mereka yang melihat kartu kredit lebih besar 

mudaratnya daripada manfaatnya. Di mata kelompok ini, tidak ada keuntungan 

nyata memiliki kartu kredit, sementara biaya tahunan tetap harus dibayarkan. 

Besar biaya yang hanya beberapa ratus ribu rupiah itu dipandang tidak sesuai 

dengan manfaat yang diberikan. Bank tidak menyukai kelompok ini terutama 

yang mempunyai penghasilan cukup besar, tetapi masih belum dapat diyakinkan 

akan perlunya kartu kredit dalam kehidupannya. 

Kelompok kedua adalah mereka yang memahami adanya manfaat dari 

kartu kredit dan pernah memiliki kartu kredit. Namun, karena kurang dapat 

mengendalikan diri (self control) saat memegangnya, mereka punya pengalaman 

buruk berhubungan dengan kartunya. Mereka pernah terlilit utang kartu kredit 

http://id.wikipedia.org/wiki/Risiko
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_tukar
http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang


 

 

yang menjerumuskan karena tidak mampu menahan nafsu belanjanya. 

Karenanya, sama seperti kelompok pertama, persepsi mereka terhadap kartu 

kredit juga negatif. Bahwa kartu kredit itu bagaikan ranjau yang sangat menjebak 

atau bahkan racun yang cukup mematikan. Bank juga tidak menyukai kelompok 

ini. 

Kelompok ketiga adalah yang menilai kartu kredit itu sangat bermanfaat 

karena mempermudah manajemen kas dan belanja barang yang dibutuhkan. 

Kartu kredit sangat diperlukan saat kita menginap di hotel berbintang, menjamu 

rekan bisnis bersantap di restoran berkelas, menunggu saat keberangkatan di 

bandar udara, atau saat kita berada di luar negeri. Kelompok ini akan 

menggunakan kartu kredit untuk menikmati semua kemudahan di atas. Saat 

tagihan jatuh tempo sekitar 2 – 6 minggu kemudian, mereka akan melunasi 

seluruh tagihannya. Inilah kelompok convenience users. Walaupun berisiko 

sangat rendah, kelompok ini bukan yang paling disukai bank. Dari convenience 

users ini, bank hanya akan memperoleh iuran tahunan yang tidak seberapa 

nilainya, selain merchant’s fee tentunya. Inilah persepsi yang benar dan 

dilakukan mereka yang bijak dalam finansial. 

Kelompok keempat adalah yang memandang kartu kredit sebagai 

peningkatan batas belanja bulanan. Mereka tidak segan untuk membeli tidak 

saja barang yang dibutuhkan tetapi juga barang yang diinginkan. Saat tagihan 

datang, kelompok ini sebenarnya mempunyai kemampuan untuk melunasinya 

karena mempunyai akumulasi dana dan kekayaan yang cukup, tetapi mereka 

tidak melakukannya. Mereka lebih suka mengangsur tagihan minimum yang 

hanya sebesar 10% itu karena terasa sangat meringankan. Ini adalah kelompok 

berisiko rendah menurut Ausubel dan yang paling disukai bank.  

Kelompok kelima adalah mereka yang cenderung high profile. Tidak 

hanya sebagai peningkatan kapasitas belanja, kartu kredit juga dipandang 



 

 

sebagai tambahan kas atau uang tunai di dompetnya. Jika diperlukan, kadang 

hanya untuk pamer diri, kelompok ini tidak ragu menggunakan kartu kreditnya 

untuk menarik ATM tunai. Ketika tagihan datang, kelompok ini hanya mampu 

untuk melunasi angsuran minimum. Walaupun mempunyai persepsi yang salah, 

kelompok ini tetap sanggup membayar angsuran minimum setiap bulannya. 

Selama kewajiban minimum ini dapat dipenuhinya, kelompok ini berisiko sedang 

dan juga disukai bank penerbit. Bank mulai khawatir terhadap kreditnya kepada 

kelompok ini saat mereka lupa atau mulai kesulitan melunasi angsuran minimum 

yang hanya 10% dari saldo utangnya. 

Kelompok keenam adalah mereka yang lebih besar pasak daripada tiang. 

Sama seperti persepsi sebelumnya, kelompok ini juga suka mengambil ATM 

tunai. Bedanya, kelompok ini mempunyai begitu banyak keinginan dan kurang 

menyadari kemampuan finansialnya. Kelompok ini umumnya juga tidak mampu 

membatasi diri saat berbelanja. Akibatnya, tagihan bulanannya terus meningkat. 

Inilah kelompok pengguna kartu kredit yang berisiko tinggi yang paling tidak 

disukai dan sangat dihindari bank. Bukannya mendatangkan keuntungan, bank 

justru menderita kerugian menghadapi kelompok ini. 

 

2.3.3 Teori Preferensi 

Teori prefereni konsumen dalam Jogiyanto dibagi dalam 6 dalil, yaitu: 

a. Preferensi adalah komplet (preferences are complete). Untuk setiap dua 

bundel konsumsi A dan B. Preferensi berarti bahwa seseorang akan 

mempunyai satu bundel yang disukai, dan indifference berarti seseorang 

tidak membedakan masing-masing bundel. Dalil ini menyatakan bahwa 

konsumen dapat membuat perbandingan untuk setiap kemungkinan 

pasangan kombinasi dari bundel tersebut. 



 

 

b. Preferensi adalah refleksif (preferences are reflexive). Jika konsumen 

diwakilkan dengan dua bundel yang identik, sehingga A=B dalam segala 

hal. A adalah indifference dari B. Artinya bahwa jika A dan B adalah sama, 

maka konsumen mempunyai ranking terhadap bundel tersebut adalah 

sama. 

c. Preferensi adalah transitif (preferensces are transitive). Jika seorang 

konsumen menyukai A dari B, dan B lebih disukai dari C, maka konsumen 

harus menyukai A dari pada C. Demikian juga jika konsumen indifference 

antara A dan B, dan antara B dan C, maka dia juga indifference antara A 

dan C. 

d. Preferensi adalah berkesinambungan (preferensces are continuous). 

Jika bundel A lebih disukai dari bundel B dan bundel C, maka walaupun C 

lebih kecil sedikit dari B, selagi lebih kecil dari A, maka tetap saja kita 

katakana A lebih disukai dari C. 

e. Preferensi memperlihatkan “lebih banyak lebih disukai“ (preferensces 

exhibit nonsiation). Dari bundel konsumsi A dan B, bahwa seharusnya 

A1=B1=C1, A2=B2=C2, Namun C1>A1>B1 yang seharusnya sama. 

Demikian juga yang lainnya, sehingga secara logika tidak mungkin itu 

terjadi kalau dalil konsistensi dianut. Disini terlihat bahwa preferensi 

seseorang terhadap suatu barang tidak konsisten, dan jika digambarkan 

dalam kurva indifferennya sering berpotongan. 

f. Kurva indifference memperlihatkan penurunan tingkat substitusi marginal 

(Indifference curve exhibit diminishing marginal rate of substituion). Dalil ini 

akan memperlihatkan konsistensi bahwa kurva indiferen hanya akan 

rasional hanya sampai batas garis rigid (ridge line) dimana kurva indiferen 

cekung ke titik asalnya. 

 



 

 

Gambar 2.1 : Indifference Curve 

 

Dalam analisis kurva indifferent, asumsi yang diperlukan adalah: bahwa 

setiap konsumen sadar akan adanya barang dan jasa, setiap konsumen 

mempunyai reaksi terhadap adanya barang dan jasa tersebut sehingga ia 

mempunyai preferensi, dan mempunyai penghasilan sehingga memungkinkan 

baginya untuk bereaksi di pasar. Sebagai contohnya adalah pola konsumsi 

berikut ini. Seseorang bernama JJ mengkonsumsi barang X dan Y, fungsi 

gunanya adalah U=XY, artinya guna yang diperoleh JJ adalah merupakan hasil 

perkalian antara jumlah X dan Y yang dikonsumsinya. Untuk mndapatkan tingkat 

guna atau utilitas 100 unit guna, maka JJ harus mengkonsumsi X sebanyak 10 

dan Y sebanyak 10, atau X sebanyak 20 dan Y sebamyak 5, atau X sebanyak 1 

dan Y sebanyak 100. Namun JJ tidak mungkin mengkonsumsi X sebanyak 5 dan 

Y sebanyak 5, karena dengan pola konsumsi ini maka tingkat utilitas yang 

dicapai oleh JJ hanyalah 25 unit guna. Selain itu ada hal yang membatasi pilihan 

commodity bundle ini, yaitu penghasilan yang diperoleh, pada kurva indifferent 

diatas digambarkan dengan garis berwarna biru. Seorang konsumen akan 

mendapat kepuasan tertinggi jika mengkonsumsi commodity bundle yang terletak 
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pada kurva I2, karena kurva ini terletak tepat pada kurva pendapatan, pada pola 

konsumsi ini tidak ada pendapatan yang tersisa maka pada saat itulah konsumen 

mendapatkan kepuasan tertinggi pada kurva indifferent I2. 

 

2.3.4 Pengambilan Keputusan 

Pengertian keputusan pembelian menurut Drumond (2000:251) yaitu 

mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan 

itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif serta sasaran-

sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya masing-masing. 

Keputusan merupakan bagian/salah satu elemen penting dari perilaku 

nasabah disamping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang–barang serta jasa ekonomis. 

Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis perilaku pemenuhan 

kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi dan 

mempengaruhi keputusan nasabah. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang 

ditawarkan. Tahap-tahap proses keputusan pembelian dapat digambarkan dalam 

sebuah model dibawah ini : 

Gambar 2.3: Tahap Proses Membeli 

 

 

Sumber: Kottler, (2002:204) 

 

Pada model di atas mempunyai anggapan bahwa para konsumen 

melakukan lima tahap dalam melakukan pembelian. Tahap hal ini tidak selalu 



 

 

terjadi, khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan keterlibatan pembeli. 

Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan urutannya tidak sesuai. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku preferensi konsumen menurut 

Kotler (1997:153), antara lain: 

1. Faktor Kebudayaan: 

a. Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya 

sebagian besar diatur oleh naluri, maka perilaku manusia sebagian 

besar adalah dipelajari. 

b. Sub Budaya; mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih 

kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Ada empat macam sub budaya yaitu kelompok 

kebangsaan, kelompok keagamaan, kelompk ras dan wilayah 

geografis. 

c. Kelas sosial adalah kelompok masyarakat, dimana setiap kelompok 

cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama.  

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku 

seseorang. 

b. Keluarga; anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembeli. 

c. Peranan dan status; kedudukan seseorang dalam setiap kelompok 

dapat dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. Setiap 

peranan membawa satu status yang mencerminkan penghargaan 

umum oleh masyarakatnya. 

 



 

 

3. Faktor Ekonomi 

a. Usia dan tahap daur hidup; pembelian seseorang terhadap barang 

dan jasa akan berubah-ubah selama hidupnya. Demikian halnya 

dengan selera seseorang yang berhubungan dengan usianya. 

b. Pekerjaan; dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, 

perusahaan dapat memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan 

kelompok pekerjaan tertentu. 

c. Keadaan ekonomi; keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari 

tingkat pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. 

d. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang turut menentukan 

pembelian. 

e. Kepribadian dan konsep diri; kepribadian adalah ciri-ciri psikologis 

yang membedakan setiap orang sedangkan konsep diri lebih kearah 

citra diri. 

4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk 

mengarahkan seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap 

kebutuhan itu. 

b. Persepsi; seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu 

perbuatan. Bagaimana seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu 

adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap siatuasi yang 

dihadapinya. 

c. Belajar; belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku 

seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan 

perilaku manusia diperoleh dengan mempelajarinya. 



 

 

d. Kepercayaan dan sikap; melalui perbuatan dan belajar, orang 

memperoleh kepercayaan dan sikap selanjutnya mempengaruhi 

tingkah laku pembelian. 

 

2.3.5 Assymetric Information Terkait Dengan Persepsi dan Preferensi 

Nasabah 

Teori Assymetric information pada dasarnya adalah teori yang berakar 

pada perbedaan informasi yang dimiliki antara dua belah pihak yang melakukan 

perjanjian kerjasama yaitu pihak pemilik modal (principal) dan pihak pengelola 

modal (agen) (Mishkin: 2004: 33) . Akar utama yang menyebabkan terjadinya 

assymetric information ini adalah adanya moral hazard dan adverse selection. 

Menurut pendapat Mishkin (2004), adverse selection dan moral hazard pada 

intinya sama, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak agen untuk sebisa mungkin 

tidak menampakkan kekurangan atau cacat dari produk yang ditawarkan pada 

pihak principal yang berperan sebagai konsumen produk tersebut. Meskipun 

bertujuan untuk tidak menunjukkan kekurangan, bukan berarti usaha tersebut 

dilakukan dengan cara yang curang misalnya menunjukkan fakta yang 

berlawanan dengan kenyataan tentang produk tersebut di dalam usahanya untuk 

memasarkan produknya, namun bisa juga dilakukan dengan cara tidak 

memberitahukan fakta yang selengkapnya kepada pihak konsumen. Perbedaan 

antara kedua hal tersebut adalah pada waktu terjadinya. Adverse selection 

terjadi pada saat sebelum kerjasama dan transaksi dilakukan sedangkan moral 

hazard dilakukan setelah pejanjian dilaksanakan.  

Secara umum, nasabah yang telah menggunakan jasa bank-bank 

tertentu mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam proses memutuskan 

bank mana yang akan dipilih untuk melayani transaksi-transaksi yang akan 

dilakukan di kemudian hari, misalnya bunga tinggi, pelayanan pegawai yang 



 

 

ramah, kantor yang nyaman, dan sebagainya. Namun, walaupun mereka 

mempunyai motivasi yang bebeda dalam memilih bank tertentu, pada dasarnya 

motivasi utama yang melandasi keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa 

bank adalah memaksimumkan kepuasan yang dapat diperoleh dari jasa yang 

akan dikonsumsi. 

Pada umumnya, seseorang selalu berusaha untuk menghindari dan 

meminimalkan resiko dan kerugian yang mungkin akan diderita saat melakukan 

pengambilan keputusan. Resiko yang akan dihadapi oleh seseorang tidak hanya 

berkisar pada untung-rugi secara materi, namun juga bisa dideskripsikan sebagai 

kerugian menggunakan jasa tertentu yang disebabkan karena pelayanan yang 

kurang maksimal dan kurang ramah dari sisi penjual produk sehingga 

mengecewakan konsumen, atau pelayanan yang terlalu lama. 

Menurut Guiltinan & Paul (1994) dalam Qurratta (2010), faktor utama 

yang menentukan keinginan untuk membeli suatu bentuk atau produk tertentu 

adalah persepsi pembeli terhadap produk yang ditawarkan, misalnya yang 

berkaitan dengan manfaat produk tersebut mauapun resiko apa yang mungkin 

terjadi bila menggunakan produk tersebut.  

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang terkait dengan kartu kredit baik dengan sistem 

konvensional maupun syariah adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian yang berjudul “Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Kartu 

Kredit di Wilayah DKI Jakarta” oleh Risna Sulistyawaty (2006). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana jenis penggunaan kartu kredit 

dapat memprediksi pengelompokkan konsumen ke dalam kelompok 

pengguna dan kelompok bukan pengguna kartu kredit selain itu faktor-faktor 

apa saja yang menjAdimotivasi konsumen untuk menggunakan dan tidak 



 

 

menggunakan kartu kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah 

dengan menggunakan data primer, data primer ini diperoleh dengan melalui 

penyebaran kuesioner dan alat analisis yang digunakan adalah analisis 

faktor dengan metode KMO dan Bertlett‟s Test dan Anti-Image Correlation. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada tiga 

kelompok pemakai kartu kredit yaitu kelompok pemakai jarang, kelompok 

pemakai sedang dan kelompok pemakai sering dan kesimpulan berikutnya 

ada dua faktor yang mempengaruhi pengguna kartu kredit yaitu faktor 

keunggulan dan faktor kemudahan dan hanya satu faktor yang 

mempengaruhi bukan pengguna kartu kredit yaitu faktor tidak butuh. 

 

b) Penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan bidang penggunaan 

kartu kredit konvensional dan syariah yaitu jurnal Dinamika Pembangunan 

Vol. 2 No. 1 / Juli  2005: 66 – 77 oleh Arif Pujiyono dengan judul  “Islamic 

Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam 

Kontemporer)”. Penelitian ini merupakan analisis mengenai konsep 

penggunaan kartu kredit konvensional (credit card) dan kartu kredit syariah 

(islamic credit card) dan wacana mengenai penerbitan kartu kredit syariah. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kartu kredit syariah mempunyai mekanisme yang hampir 

sama dengan kartu kredit konvensional, yang membedakannya adalah akad 

atau skim yang digunakan. Kartu kredit syariah mempunyai prospek yang 

baik untuk perkembangannya meskipun juga tidak terlepas dari berbagai 

tantangan. 

 

 

 



 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka berpikir ini dijelaskan mengenai fenomena kartu kredit. 

Dimana kartu kredit merupakan salah satu alat sistem pembayaran non-tunai di 

Indonesia yang juga merupakan salah satu produk perbankan di Indonesia. 

Peminat dan pengguna kartu kredit mengalami peningkatan. Kartu kredit di 

Indonesia tidak hanya diterbitkan oleh bank konvensional, tetapi juga diterbitkan 

oleh bank syariah. Pengaruh sosial budaya dan gaya hidup serta berdasarkan 

preferansi atau pilihan menjadi salah satu faktor pengaruh bagi masyarakat 
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untuk memilih kartu kredit. Meskipun jumlah peminat kartu kredit cukup banyak, 

namun jumlah masyarakat yang tidak sepakat bahkan cenderung menghindari 

penggunaan kartu kredit juga masih sangat tinggi. Persepsi nasabah untuk 

menggunakan atau menghindari penggunaan kartu kredit dipengaruhi oleh 

berbagai alasan dan pertimbangan setiap nasabah yang belum tentu sama. 

Salah satu nasabah kartu kredit adalah pegawai bank. Pegawai bank yang 

tentunya lebih bankable memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar 

pada semua produk dan mekanisme dalam perbankan dibandingkan dengan 

masyarakat umum. Faktanya tidak semua pegawai bank itu setuju dan mau 

menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana persepsi nasabah (pegawai bank) terhadap penggunaan 

kartu kredit baik kartu kredit konvensional maupun syariah. faktor dan 

pertimbangan apa saja yang mempengaruhi mereka dalam mengambil 

keputusan untuk menggunakan atau menghindari penggunaan kartu kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatif dipilih untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena 

yang masih sangat sedikit diketahui, serta mencoba merinci secara kompleks 

tentang penelitian yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Selain itu 

penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang 

berupaya untuk memahami lebih mendalam sebuah fenomena tentang sesuatu 

yang berkaitan dengan subyek  penelitian yang tercermin dalam perilaku, 

persepsi, motivasi maupun tindakan (Moleong, 2009:6). Selain itu metode 

kualitatif dipilih karena pembahasan penelitian yang akan dilakukan mempunyai 

sifat menggali lebih dalam tentang suatu fenomena yang terjadi di tengah 

masyarakat, dan menjabarkan gambaran tentang fenomena tersebut secara 

lebih terperinci sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat luas. Seperti 

yang dipaparkan oleh Moleong (2006:6), bahwa:   

”Penelitian kualitatif itu sendiri bermaksud memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diungkapkan sebelumnya yaitu 

untuk meneliti dan mengetahui  lebih mendalam bagaimana persepsi pegawai 

bank di bank”X” sebagai salah satu pihak yang memahami seluk beluk produk 

perbankan sehingga memutuskan untuk menggunakan atau menghindari kartu 

kredit maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 



 

 

fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami arti 

dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih 

mendalam. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui 

arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak 

diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang 

sedang diteliti. Oleh karena itu dalam penggunaan pendekatan ini peneliti harus 

menghargai subyektifitas dari informan (Moleong, 2009:17). Selain definisi di atas 

fenomenologis juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap 

ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku. Hal itu 

terjadi karena pada dasarnya suatu realitas bersifat subyektif dan maknawi, 

sehingga dalam penelitian ini bergantung pada persepsi, pemahaman, 

pengertian, dan anggapan-anggapan dari informan (Bungin, 2007:9). 

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis diharapkan akan 

diperoleh gambaran yang sebenarnya atas masalah penggunaan kartu kredit 

dengan sistem konvensional dan syariah. Karena dengan penggunaan metode 

ini sangat memperhatikan subyektifitas informan sehingga akan diketahui kondisi 

yang sebenarnya, namun tanpa keluar dari kerangka yang ada. 

Selain itu, dalam penelitian pendekatan fenomenologis, yang dapat 

dipandang sebagai suatu cara atau gaya berpikir. Deskripsi fenomenologis 

dibebani oleh penemuan makna. Bagian deskripsi ini meliputi potret subyek, 

rekonstruksi dialog, deskripsi keadaan fisik tentang tempat dan barang-barang 

lain yang ada di sekitarnya, serta catatan yang berkaitan dengan mekanisme 

penerapan pada kartu kredit dengan sistem konvensional dan syariah. 

Menyadari bahwa tidak semuanya dapat ditangkap secara lengkap, maka 

peneliti perlu berusaha untuk memindahkan apa yang bisa ditangkap pada kertas 

selengkap mungkin secara rinci dengan menghindari penyingkatan ataupun 

pengevaluasian hal ini dilakukan untuk efisiensi informasi. 



 

 

Berdasarkan paparan diatas, dapat kita lihat penelitian ini bersifat menggali 

suatu fenomena, serta mengungkap kejadian di balik fenomena yang ada maka 

pendekatan kualitatif penting dilakukan untuk mengetahui secara lebih 

mendalam bagaimana penggunaan kartu kredit dengan sistem konvensional dan 

syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada sehingga akan memberikan 

dampak positive terhadap pengembangan perbankan di Indonesia baik syariah 

maupun konvensional. 

3.2 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis yang berkaitan langsung 

pada masalah yang akan diteliti yaitu persepsi untuk menggunakan atau 

mengindari kartu kredit. Dari unit analisis tersebut akan diungkap secara lebih 

mendalam tentang persepsi terkait alasan dan pertimbangan dalam memandang 

secara bijak tentang fungsi dan manfaat kartu kredit. Untuk mengetahui lebih 

mendalam bagaimana persepsi nasabah terhadap kartu kredit, maka akan 

digunakan informan, yaitu pegawai bank „X” syariah cabang Malang berbagai 

posisi baik yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan kartu kredit 

sebagai alat pembayaran non tunai untuk bertransaksi. Selain itu ada juga 

pegawai bank “X” konvensional yang menerbitkan kartu kredit. Pegawai bank 

tersebut disini ditempatkan sebagai nasabah untuk melihat bagaimana persepsi 

mereka terhadap kartu kredit. 

 

3.3    Penentuan Informan 

Nasution dalam Sugiyono (2008:220) menjelaskan bahwa penentuan unit 

informan dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf 

”redundancy” (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah sampel lagi tidak 

memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan 



 

 

responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi 

baru yang berarti.  

 

3.4    Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, pengamatan, dan pengumpulan catatan. Hal ini sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Lofland (dalam Moleong, 2009:157) bahwa dalam penelitian 

kualitatif data yang paling utama berasal dari kata-kata dan tindakan. Sedangkan 

data lain seperti dokumen dan lain-lainnya hanya berfungsi sebagai data 

tambahan. 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam untuk 

mengetahui dan menggali informasi lebih jauh dari informan. Teknik 

pengumpulan data tersebut dipilih karena dalam penelitian ini pertanyaan-

pertanyaan dalam wawancara dilakukan secara langsung dan berkembang. 

Dalam jenis wawancara ini informan biasanya hanya terdiri dari mereka yang 

terpilih, yang memiliki pengetahuan, dan informasi. serta mendalami masalah 

yang diteliti sehingga lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Moleong, 

2009:191).  

 

2. Pengamatan atau observasi 

Selain dari proses wawancara, untuk mendukung penelitian ini juga 

dilakukan proses observasi. Menurut Sugiono (2008:145) membedakan 

observasi menjadi 4 jenis yaitu: 

a. Observasi partisipatif 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Jadi 



 

 

dengan observasi partisipasif ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam dan akurat.  

b. Observasi non-partisipatif  

Pada observasi jenis ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai 

pengamat independen. Jadi pengumpulan data observasi non-partisipatif 

tidak akan mendapatkan data yang mendalam, dan tidak sampai pada 

tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang 

terucapkan dan yang tertulis.  

c. Observasi yang tak berstruktur 

Dalam penggunaan observasi ini peneliti tidak mempersiapkan bahan 

observasi secara sistematis. Hal ini terjadi karena peneliti tidak tahu 

secara pasti tentang masalah yang akan diamati. 

d. Observasi terstruktur 

Dalam penggunaan observasi ini peneliti telah mempersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang diamati. Jadi observasi terstruktur dilakukan 

apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan 

diteliti. 

Dalam penelitian yang membahas persepsi nasabah terhadap 

penggunaan kartu kredit ini akan dilakukan melalui teknik observasi secara 

terang-terangan dan tersamar, serta menggunakan observasi tak berstruktur. 

Diharapkan dengan perpaduan kedua jenis teknik observasi tersebut, akan 

didapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. 

3. Pengumpulan catatan 

Selain menggunakan data dari hasil wawancara dan observasi, data lain 

yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif adalah data yang berasal 

dari catatan di lapangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan 

dan Biglen (dalam Moleong, 2009:209) bahwa catatan lapangan merupakan 



 

 

sebuah catatan tertulis tentang sesuatu yang didengar, dilihat, dialami, dan 

difikirkan. Sehingga dengan penggunaan data yang berasal dari pengumpulan 

catatan di lapangan tersebut akan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. 

Selain dari ketiga teknik tersebut, untuk menunjang penelitian ini juga 

dilakukan studi pustaka melalui buku-buku yang berkaitan langsung dengan 

proses penyaluran kredit perbankan di Indonesia, jurnal ilmiah perbankan di 

Indonesia, publikasi perbankan, maupun situs internet. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan 

dan pengelompokan data dengan tujuan untuk menyusun hipotesis kerja dan 

mengangkatnya menjadi kesimpulan atau teori sebagai temuan penelitian. 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2009:248), 

 ”Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan 
apa yang yang dapat diceritakan pada orang lain”. 
 

 Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi yang rinci tentang 

situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang teramati, atau petikan-

petikan kalimat langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap dan 

keyakinannya, serta petikan-petikan dokumen, surat dan rekaman-rekaman 

lainnya. Metode analisis kualitatif didasarkan pada data primer maupun data 

sekunder yang bersifat kualitatif. Proses analisis data kualitatif merujuk pada 

pemaparan data dan penggambaran data sebagai teks secara analitis. 

Data dalam penelitian kualitatif ini akan melalui tahap pembacaan, 

penelusuran dan refleksi data sehingga menggambarkan kemungkinan satuan 

dan hubungan tertentu. Kemudian data disaring untuk mendapatkan data yang 



 

 

relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemaknaan 

berdasarkan ciri hubungan makna dan pertaliannya dengan fakta yang diacu 

sebagaimana terdapat dalam dunia nyata.  

Metode analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan:  

1. Menelusuri serta menganalisis mengenai persepsi penggunaan kartu 

kredit melalui data yang diperoleh dari pegawai bank. 

2. Mensitesakan kajian pustaka yang berkaitan dengan persepsi 

penggunaan kartu kredit  

3. Menyimpulkan kajian serta memberikan saran yang membangun untuk 

perkembangan perbankan di Indonesia. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data yang diperoleh 

maka perlu diperlukan suatu teknik untuk menguji keabsahan data. Moleong 

(2009: 321) mengungkapkan bahwa keabsahan data merupakan setiap keadaan 

harus memenuhi:  

3. Mendemonstrasikan nilai yang benar;  

4. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan;  

5.   Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi 

dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. 

Dalam penelitian ini, keabsahan data akan dilakukan dengan Triangulasi. 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. Oleh karena itu, penulis melakakukan 

penelitian Triangulasi berdasarkan sumber untuk melihat keabsahan data dapat 

dicapai dengan jalan:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 



 

 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapatan dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumenter yang 

berkaitan. 

Sehubungan dengan itu, keabsahan data akan dilakukan dengan 

membandingan antara data hasil pengamatan dengan wawancara terhadap 

beberapa pegawai bank “X”  Syariah cabang Malang satu dengan yang lainnya 

yang nantinya mampu memunculkan kejadian di balik fenomena yang terjadi 

pada persepsi pegawai bank terhadap penggunaan kartu kredit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI BANK TERHADAP PENGGUNAAN KARTU 

KREDIT KONVENSIONAL DAN SYARIAH 

 

Pada bab ini akan  menjelaskan bagaimana persepsi pegawai bank yang 

memutuskan untuk menggunakan atau menghindari kartu kredit yang merupakan 

salah satu produk perbankan. Dari hasil penelitian ini akan diketahui bahwa 

pertimbangan apa saja yang mempengaruhi pegawai bank dalam melakukan 

pilihan untuk memiliki dan menggunakan kartu kredit atau sebaliknya 

menghindari penggunaan fasilitas kartu kredit. Dalam penelitian ini pegawai bank 

dilihat sebagai nasabah yang memiliki pemahaman lebih banyak dari pada 

nasabah yang berasal dari masyarakat umum. 

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh nasabah ini tentu 

berdasar atas pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai produk 

perbankan khususnya kartu kredit. Pertimbangan terhadap penggunaan kartu 

kredit tidak hanya karena alasan yang berasal dari diri sendiri (internal)  tetapi 

juga dari kondisi bank yang menerbitkan kartu kredit (eksternal).  Hal ini dirasa 

sangat penting untuk dikaji lebih dalam karena pegawai bank adalah pihak yang 

sudah paham dan bankable terhadap setiap produk yang dikeluarkan perbankan. 

Sehingga setiap pilihan dan keputusan mereka terhadap pemilihan kartu kredit 

lebih kritis. Dalam penelitian ini pegawai bank ditempatkan sebagai nasabah 

yang memiliki kredibilitas lebih tinggi daripada nasabah yang berasal dari 

masyarakat umum.  Sehingga pertimbangan yang dimiliki lebih matang daripada 

masyarakat umum yang mungkin sangat awam dengan dunia perbankan. 

Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara 

yang mendalam yang sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh 



 

 

para informan. Oleh karena itu, informan yang dipilih untuk proses pengambilan 

data penelitian ini adalah  pegawai bank berbagai jabatan dimana informan 

merupakan informan utama yang memutuskan untuk menghindari kartu kredit 

dan memutusakan menggunakan kartu kredit.  Dari hasil wawancara yang 

diperoleh, peneliti mendapatkan sembilan orang informan yang terdiri atas tujuh 

orang pegawai bank ”X Syariah”, dua orang pegawai bank bank “X” konvensional 

yang menerbitkan dan  menggunakan kartu kredit.   

Sembilan orang informan dalam penelitian ini akan berperan sebagai 

informan kunci yang akan digali komentarnya lebih dalam sebagai sampel yang 

mewakili pegawai bank  yang menggunakan dan tidak menggunakan kartu 

kredit.  Dengan  adanya informasi yang disampaikan oleh informan kunci ini 

diharapkan mampu menjelaskan mengenai persepsi nasabah khususnya 

pegawai bank yang memilih untuk menggunakan atau menghindari kartu kredit. 

Berikut adalah nama-nama informan yang digambarkan dalam tabel dari hasil 

penelitian yang dapat mewakili permasalahan mengenai persepsi pengguna 

kartu kredit. 

 

Tabel 4.1 Nama-nama informan Penelitian 

Nama Umur Pendidikan Jabatan 

Wibowo 26 S1 Account  Officer 

Fachri  26 S1 Account  Officer 

Adi  26 S1 General Board Administration 

Tina W 30 S1 Account  Officer 

Fitri 31 S1 Teller 

Tya 30 S1 Teller 

Dila 32 S1 Customer Service 

Sumber: diolah dari lapangan, 2010 

 



 

 

Nama-nama (disamarkan) dalam tabel tersebut merupakan informan yang 

bekerja di salah satu bank syariah di Kota Malang yang memilih untuk 

menggunakan atau menghindari kartu kredit. Informan selanjutnya adalah Sdr. 

Ganis yang berposisi sebagai ODP dan Ibu Nuniek sebagai CS yang merupakan 

pegawai bank disalah satu bank konvensional yang menerbitkan kartu kredit. 

 

4.1  Gambaran Mengenai Sistem, Mekanisme dan Jenis-Jenis Kartu 

Kredit di Bank 

Pada bagian ini, sebelum membahas mengenai persepsi nasabah untuk 

menggunakan atau menghindari kartu kredit, akan digambarakan bagaimana 

sistem, mekanisme dan jenis-jenis kartu kredit yang ada di bank. Gambaran ini 

dapat menjadi awal pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

penggunaan kartu kredit. 

 

4.1.1 Sistem Kartu Kredit yang Diterbitkan oleh Bank Konvensional dan 

Bank Syariah  

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah yang 

diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum  adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin 

strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin 

berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga 

diperlihatkan dengan adanya kerangka “dual banking system”, dimana bank 

konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. 



 

 

Perkembangan kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan konvensional 

dan syariah memberikan alternatif pilihan bagi nasabah (card holder) untuk 

memanfaatkan kartu kredit sebagai alat pembayaran non tunai. Secara umum 

yang membedakan antara kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional 

dan bank syariah dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 Perbedaan Kartu Kredit yang Diterbitkan Bank Konvensional 

dan Bank Syariah 

Aspek Konvensional  Syariah 

Dasar Hukum UU Perbankan UU Perbankan, UUPS, 

Fatwa DSN 

Penerbit  Bank Konvensional Bank  Syariah 

Provider Visa dan Master Card Master Card 

Perjanjian Berdasar Bunga Berdasar akad kafalah, 

ijarah dan qard 

Ketentuan 

penggunaan 

Tidak dibatasi Hanya dapat digunaka 

untuk transaksi yang 

sesuai dengan syariah 

Fitur Cash Advance, 

danaplus, extra dana, 

smartspending, transfer 

balance, executive 

longue dsb. 

Fitur sama dengan 

kartu konvensional 

yang membedakan 

adalah penentuan fee 

nya. 

Pendapatan Bank  Annual fee, bunga atas 

transaksi, merchant 

fee, denda 

keterlambatan. 

Annual fee, monthly 

fee, merchant fee, 

biaya penagihan,  

denda keterlambatan 

sebagai dana sosial. 

Cash Collateral Tidak diperlukan Diperlukan untuk kartu 

classic 10 % dari limit 

kartu. 

Sumber : data hasil penelitian diolah 2010 

 

Secara umum berdasarkan tabel 4.1dapat dilihat perbedaan utama antara 

kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dan bank syariah adalah 

perjanjian yang digunakan yaitu bunga untuk kartu kredit konvensional dan akad 



 

 

kafalah (jaminan), ijarah (sewa), qard (pinjaman) untuk kartu kredit yang 

diterbitkan oleh bank syariah. Kartu kredit yang diterbitkan bank syariah 

menggunakan tiga akad. Pada saat transaksi dilakukan yaitu ketika kartu kredit 

digesekkan, maka telah terjadi akad kafalah. Bank menjamin pada penjual 

bahwa si pembeli yang merupakan nasabah bank tersebut akan membayar 

sesuai dengan nilai pembelian. Nasabah akan membayar semua transaksi 

menggunakan kartu kredit tersebut pada waktu jatuh tempo yang telah 

ditentukan tanpa tambahan biaya. Namun terkait fasilitas yang diberikan, bank 

sebagai penyedia jasa layanan kartu kredit dapat memungut biaya administrasi 

yaitu semacam annual membership fee, transaksi ini yang memakai akad ijarah. 

Bila nasabah tidak memakai fasilitas tersebut atau tidak melakukan transaksi 

sama sekali, maka bank akan memberi diskon atau muqosah. Sementara akad 

qard digunakan bila nasabah melakukan tarik tunai melalui kartu kredit 

syariahnya. Terdapat beberapa ketentuan yang dipergunakan sebagai batasan 

bagi syariah card, antara lain tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk 

transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang 

berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal 

pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial 

untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang 

bertentangan dengan syariah 

Berdasarkan ketentuannya,kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah 

hanya dapat digunakan untuk transaksi yang halal saja, sedangkan kartu kredit 

yang diterbitkan oleh bank konvensional tidak dibatasi jenis transaksinya. Dalam 

hal ini mungkin juga yang menjadi salah satu alasan penggunaan kartu kredit 

bank konvensional lebih mudah dalam bertransaksi karena jaringannya lebih luas 

dan banyak. Sedangkan untuk kartu kredit yang diterbitkan bank syariah masih 

tergolong baru di industri perbankan masih memerlukan banyak penyempurnaan. 



 

 

Namun untuk fitur dan ketentuan yang lain mayoritas sama antara kartu kredit 

yang diterbitkan oleh bank syariah dan konvensional.  

Secara umum bank penerbit kartu kredit konvensional dan syariah tentu 

ingin mendapatkan keuntungan dari jasa kartu kredit ini. Keuntungan tersebut 

diperoleh dari pendapatan atas penggunaan kartu kredit oleh pemegangnya. 

Pendapatan yang diterima bank penerbit konvensional dan syariah dari 

penggunaan kartu kredit juga tidak sama. Perbedaan pendapatan tersebut 

disebabkan oleh mekanisme yang berbeda antara penggunaan kartu kredit 

konvensional dan syariah. Meskipun fitur-fiturnya hampir sama, namun cara 

penghitungan dan penilaiannnya tidak sama. Untuk lebih jelasnya perbedaan 

pendapatan tersebut akan diringkas dalam tabel 4.3 

 

Tabel  4.3  Perbedaan Pendapatan Kartu Kredit yang Diterbitkan 

Bank Syariah dan Konvensional 

Konvensional Syariah 

Membership fee, annual 

fee 

Annual membership fee/annual fee karena 

berdasar akad ijarah jumlahnya telah fix. 

Bunga atas nominal 

transaksi 

Monthly membership fee berdasar pada 

akad kafalah maka jumlahnya fix, diberikan 

discount berdasarkan jumlah transaksinya 

dalam bentuk cash rebate. 

Merchant fee merchant fee berasal dari akad ijarah 

Cash advance servis Cash advance fee  

Denda keterlambatan biaya keterlambatan 

1. denda keterlambatan menjAdidana 

sosial 

2. biaya penagihan boleh diakui sebagai 

pendapatan ta'widh  

Sumber : data hasil penelitian, diolah. 2010 

 



 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun hampir sama, tetapi pada 

bank syariah biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah tidak sebesar dari 

bank konvensional. Keberadaan bank syariah yang masih tergolong baru masih 

belum banyak dikenal oleh nasabahnya. Ini terungkap ketika ada pernyataan dari 

Ibu Fitri bahwa: 

 “... hmmm ada ta kartu kredit yang syariah? Bank mana yang nerbitin? 
Aku belum tau dek, jadi sekarang ini ya masih pakai yang konvensional.” 

 
Pernyataan ini juga didukung oleh Bapak Wibowo yang menyampaikan 

mengenai ketidak tahuan beliau akan keberadaan kartu kredit yang diterbitkan 

bank syariah, bahwa: 

 “...masih belum pakai kartu kredit, ya mungkin kalau ada yang syariah 
ntar boleh coba, biar bebas dan terhindar dari riba.hehehe.” 

 
Dari kedua pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pegawai bank yang 

belum menggunakan kartu kredit masih berharap akan adanya kartu kredit yang 

sesuai syariah. Sedangkan bagi pengguna kartu kredit konvensional juga 

mempunyai keinginan untuk beralih dari  kartu kredit konvensional ke kartu kredit 

syariah karena menginginkan dan meyakini bahwa yang sesuai syariah itu lebih 

baik. Meskipun faktanya kartu kredit syariah sudah ada, tetapi banyak yang 

belum mengetahuinya. Hal ini karena keberadaan kartu kredit yang diterbitkan 

oleh bank syariah yang masih sangat muda dalam industri perbankan memang 

masih wajar jika belum diketahui secara luas. Pangsa pasarnya yang sebenarnya 

cukup besar tapi masih terbatas karena memang kondisi yang tidak sama persis 

dengan kartu kredit dari bank konvensional. Promosi yang dilakukan pun belum 

segencar kartu kredit sehingga sangat wajar kalau kartu kredit yang diterbitkan 

bank syariah masih terdengar asing dan belum banyak diketahui publik. 

Terlepas dari dugaan atau pendapat bahwa kartu kredit syariah adalah 

sekedar tipuan atau pembenaran terhadap akad syariah‟ untuk kartu kredit, 

kehadirannya kartu kredit syariah tetap perlu diberi apresiasi dan dukungan. 



 

 

Setidaknya ada niat untuk menghindari riba dengan meninggalkan kartu kredit 

konvensional menuju penggunaan kartu kredit syariah. Hasilnya mungkin secara 

fisik atau materi sama karena mekanismenya sama, tetapi jika dilandasi oleh 

akad yang berbeda, tentu akan berbeda pula perlakuannya. Kartu kredit syariah 

memang masih perlu banyak perbaikan baik dari penyediaan jaringan, 

pengendalian untuk transaksi halal dan mekanisme yang terpisah dari kartu 

kredit konvensional.  

Kartu kredit syariah hanya bisa digunakan untuk transaksi yang halal, 

faktanya hal ini masih belum bisa diterapkan dengan sempurna. Transaksi yang 

halal hanya bisa dilihat atau dideteksi dari merchantnya bukan dari obyek barang 

yang dibeli. Jadi misalnya digunakan untuk bertransaksi di diskotik maka kartu 

kredit tidak bisa digunakan, namun ketika digunakan untuk bertransaksi membeli 

minuman keras di supermarket, kartu kredit syariah masih bisa digunakan. Ini 

yang masih menjadi kekurangan kartu kredit syariah. Sehingga  yang akhirnya 

bisa mengendalikan transaksi yang halal hanyalah pemegang kartu kredit 

syariah itu sendiri. Jika pemegang kartu kredit syariah tidak memiliki self control  

yang baik, maka akan sama saja penggunaan kartu kredit syariah dan 

konvensional. Memang untuk kartu kredit syariah idealnya memiliki global 

provider syariah serta mempunyai mesin EDC sendiri yang ditempatkan di 

merchant-merchant, sehingga penggunaan kartu kredit syariah akan benar-benar 

syariah. Namun mengingat investasi yang sangat tinggi maka untuk saat ini 

aturan ini hanya dituangkan pada saat nasabah mengisi aplikasi kartu kredit 

syariah, dimana nasabah membuat pernyataan untuk menggunakan kartu kredit 

untuk transaksi yang diperbolehkan secara syariah. Jika nasabah belanja barang 

yang non halal menggunakan kartu kredit, maka menjadi tanggungan pihak 

nasabah.  



 

 

Permasalahan ini mungkin  dapat diatasi dengan sistem kontrol yang baik 

dari bank penerbit.Jika ditemukan transaksi haram, maka seluruh nilai transaksi 

ditagih dan harus dibayar lunas pada tagihan bulan yang bersangkutan. 

Peringatan kepada nasabah ini juga harus didukung dengan tindakan tegas jika 

terjadi pelanggaran, misalnya dengan mencabut hak guna kartu untuk 

selamanya. Dalam hal ini diperlukan kontrol ketat dan ketegasan dari penyedia 

kartu, jika dia mengutamakan kualitas produk dan bukan kuantitas produk, 

karena adanya resiko kehilangan pelanggan. 

Keberadaan kartu kredit konvensional dan syariah pada intinya hanya 

sebagai alternatif bagi nasabah untuk memilih mana yang sekiranya memberi 

banyak manfaat bagi mereka. Masing-masing nasabah tentu mempunyai 

persepsi yang berbeda dalam memandang kegunaan dari kartu kredit 

konvensional dan syariah. Namun apapun pertimbangan yang menjadi landasan 

pilihan nasabah untuk menggunakan kartu kredit konvensional dan kartu kredit 

syariah, yang perlu ditekankan adalah bagaimana bisa menggunakan kartu kredit 

itu sesuai fungsi atau konsep dasarnya dengan bijak dan bertanggung jawab 

agar tidak menimbulkan kerugia bagi semua piahk terkait. 

 

4.1.2  Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Kartu Kredit  

Dalam mengajukan kartu kredit, persyaratan-persyaratan yang diajukan 

sebenarnya sangat sederhana dan mudah. Hal ini mungkin yang menjadi salah 

satu penyebab meningkatnya pengguna kartu kredit.  Bagi nasabah yang ingin 

mengajukan kartu kredit, akan lebih baik jika sebelumnyan nasabah melakukan 

survey untuk melihat kartu kredit mana yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan. Kartu kredit bisa diperoleh dengan cara nasabah langsung 

mendatangi bank penerbit, online maupun lewat agen yang sekarang ini sangat 

mudah ditemukan.  Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tya bahwa: 



 

 

“...kalo mau bikin kartu kredit itu lebih mudah lewat agennya, yang 
nawarin itu loh, biasanya mereka yang mendatangi kita. Jadi kita nggak 
usah repot-repot datang ke banknya buat ngurus.” 
 
Dari pernyataan tersebut, bank penerbit kartu kredit memberikan semakin 

banyak kemudahan untuk aplikasi kartu kredit kepada calon nasabahnya. 

Dengan alternatif  ini yaitu langsung mendatangi konsumen, diharapkan bank 

bisa semakin banyak menjaring nasabah kartu kredit. Bagi calon nasabah 

sendiri, fasilitas ini juga memberikan keuntungan karena bisa menghemat waktu, 

tenaga dan biaya. Setiap bank penerbit mempunyai kualifikasi yang berbeda-

beda dalam menjaring nasabah, namun secara umum persyaratan yang diajukan 

hampir sama.  

 Secara umum syarat dan ketentuan untuk mempunyai kartu kredit hampir 

sama, apapun bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Syarat umum untuk 

mengajukan kartu kredit antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Syarat untuk mengajukan kartu kredit secara umum 

Dokumen Nasabah Debitur Karyawan Profesional Pengusaha 

Fotocopy 

ktp/paspor 

√ √ √ √ √ 

Bukti penghasilan 

asli 

√ √ √ √  

Fotocopy 

akte/SIPU/TDP 

    √ 

Surat izin Profesi    √  

Copy rekening 3 

bulan 

   √ √ 

*Untuk limit > Rp 50.000.000 diperlukan NPWP  
Sumber : data hasil penelitian, diolah.2010 
 

Alur pemberian fasilitas kartu kredit dari perbankan hingga fasilitas kartu 

kredit sampai kepada nasabah adalah sebagai berikut :  

a. Nasabah mengajukan Formulir kartu kredit. 

b. Bank melaksanakan verification dan scorring process 



 

 

c. Bank berhak aprrove dan decline / reject kartu 

d. Bagi Aplikasi yang telah di approve kemudian dibuatkan / dicetakkan kartu 

kredit, buka rekening  kartu kredit , Plafon kartu kredit.  

e. Bank mengirimkan kartu, nomor rekening tabungan kartu kredit dan buku 

petunjuk kepada Nasabah. 

f. Nasabah kemudian setor tabungan Good Will investment (untuk kartu 

kredit syariah) 

g. Bank melaksanakan aktivasi kartu kredit.  

Untuk lebih memperjelas alur pengajuan kartu kredit baik pada bank 

syariah maupun konvensional akan diringkas dalam gambar alur pengajuan 

kredit 4.1. Pada alur ini ada tahap dimana nasabah harus menyetor tabungan 

Good Will investment yang merupakan tabungan untuk jaminan pada kartu kredit 

syariah, sedangkan pada kartu kredit konvensional rata-rata tidak memerlukan 

tabungan ini. 

 

Gambar 4.1  Alur pengajuan kartu kredit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2010 
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Setelah mekanisme  pengajuan kartu kredit selesai, selanjutnya 

bagaimana mekanisme penggunaan kartu kredit itu dilakukan. Menurut Sulaiman 

(2006:51) memberikan contoh bagaimana kartu kredit dioperasikan. Pertama, 

bank menerbitkan kartu kredit kepada nasabah (card holder), apabila nasabah ini 

ingin membeli sesuatu dari merchant, maka ia bias bergabung dengan grup 

merchant yang sudah memiliki kerja sama dengan  issuer card. Card holder 

diberi izin untuk menggunakan kartunya dengan memperlihatkannya kepada 

merchant guna mencatat  beberapa informasi pada dokumen khusus yang telah 

disediakan. Dokumen ini memiliki dua salinan yang isinya menjelaskan prosedur 

yang diminta oleh issuer bank.  

 Kedua, setelah merchant selesai mengisi data-data yang dibutuhkan, lalu 

dokumen tersebut diletakkan pada sebuah alat yang diberikan oleh issuer card. 

Setelah proses ini selesai barulah kelihatan semua data yang ada pada dokumen 

yang asli dan dua salinannya yang lain, kemudian ditandatangani oleh card 

holder. Ketiga, merchant mengembalikan kartu kepada card holder disertai 

dengan satu salinan dokumen tersebut, salinan yang kedua disimpan oleh 

merchant sedangkan salinan yang ketiga dikirim kepada issuer card sebagai 

patokan pembayaran oleh pihak issuer card. Mekanisme penggunaan kartu 

kredit ini hampir sama antara kartu kredit konvensional dan syariah. 

 

4.1.2.1 Sistem Pembayaran Kartu Kredit 

Pembayaran harus dilakukan sebelum atau pada tanggal jatuh tempo 

yang tertera pada Lembar Penagihan. Apabila pembayaran dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo atau kurang dari jumlah minimum maka Pemegang Kartu 

akan dikenakan biaya keterlambatan. Secara umum untuk melakukan jumlah 

pembayaran pada tagihan kartu kredit dapat dipilih antara lain : 



 

 

1. Untuk kartu silver, classic dan gold dan sejenisnya, pembayaran minimum 

10% dari tagihan baru atau minimum Rp.50.000,- (mana yang lebih besar) 

ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau 

over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum 

sebelumnya akan terakumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini.  

2. Pembayaran minimum untuk Kartu Titanium / Platinum 10% dari tagihan 

baru atau minimum Rp. 100.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan 

tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila 

ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya 

akan terakumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini. 

3. Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan baru) 

4. Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru. 

Pembayaran kartu kredit ini bisa dilakukan dengan cara transfer baik 

melalui ATM , sms dan internet banking, atau dapat juga langsung dibayarkan di 

kantor cabang bank yang bersangkutan.  

 

4.1.2.2  Denda Kartu Kredit: Beban bagi Nasabah yang menjAdiTambahan 

Keuntungan bagi Bank 

 Nasabah kartu kredit menanggung berbagai beban biaya dalam 

tagihannya ketika tidak menggunakan kartu kredit dengan bijak. Keterlambatan 

pembayaran tagihan kartu kredit juga akan dikenakan late payment fee yang 

besarnya ditentukan oleh bank biasanya dengan jumlah yang sama untuk setiap 

jenis kartu kredit. biaya lain biaya ini merupakan sumber pendapatan bank. 

Seperti yang disampaikan oleh ibu Fitri bahwa: 

“...kalau kita lupa tanggal jatuh tempo ya nggak diingetin sama bank 
penerbitnya, kan kalau kita lupa trus akhirnya telat bayar nantinya 
tagihana yang dikenakan bunganya jadi lebih besar, nah itu yang jadi 
sumber keuntungan bagi bank dek.” 
 



 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, seolah-olah bank sengaja untuk tidak 

peduli dengan nasabahnya. Pendidikan kepada nasabah mengenai kedisiplinan 

tidak diterapkan bank penerbit kartu kredit, bahkan cenderung dibiarkan saja 

karena hal itu sumber pemasukan bagi bank. Denda lain yang dibebankan 

kepada nasabah adalah denda atau biaya atas kelebihan limit kredit (over limit). 

Denda ini akan menjadi tambahan biaya dalam tagihan nasabah ketika mereka 

melakukan transaksi yang melebihi limit kartu kreditnya (over limit). 

 Jika sedikit kita kritisi, adanya denda atau biaya keterlambatan ini 

terkesan sengaja dibuat jebakan bagi nasabah pemegang kartu kredit.  Dapat 

diketahui bahwa kemajuan tekhnologi perbankan sudah sangat pesat, tentunya 

tidak begitu sulit jika pihak bank penerbit  membuat sistem transaksi  dimana bisa 

mengendalikan over limit nasabah, sehingga jika terjadi transaksi yang dilakukan 

melebihi batas limit maka transaksi tidak bisa berjalan. Jika sistem ini bisa 

dilakukan maka nasabah bisa terhindar dari denda. Akan tetapi fakta yang ada, 

sistem seperti itu memang tidak dibuat oleh bank penerbit. Disamping itu, 

kebanyakan nasabah yang kurang bankable kurang memahami adanya beban-

beban biaya tersebut.  Pengenaan denda keterlambatan atau over limit ini 

membuat nasabah seperti “dijebak” karena ternyata jumlah denda tersebut sering 

diluar dugaan bahkan terkesan tidak masuk akal dan dibuat-buat. Namun disini 

posisi nasabah lebih lemah dari bank, sehingga yang bisa dilakukan hanya wajib 

melunasinya dan tidak akan mengulanginya kembali. 

Berdasarkan teori asymetris information, salah satu faktor yang sangat 

penting dilakukan untuk mencegah terjadinya assymetric information yang akan 

berakibat pada persepsi negatif nasabah terhadap bank yang bersangkutan 

adalah  dengan cara memberikan informasi yang sejelas mungkin kepada para 

nasabah yang menggunakan jasa suatu bank oleh bank yang bersangkutan. 

Dengan adanya informasi yang lengkap, dan dijelaskan secara rinci, maka 



 

 

kemungkinan besar dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah dan 

mempertahankan keputusan nasabah tersebut untuk tetap menggunakan jasa 

bank tersebut. Informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang produk suatu 

bank biasanya diperoleh melalui iklan yang ditayangkan melalui media televisi, 

disiarkan melalui radio, koran, maupun papan pengumuman yang terpasang di 

pinggir jalan. Hampir semua iklan-iklan tersebut hanya menampilkan dan 

menginformasikan keunggulan atau kebaikan-kebaikan dari produk yang 

diiklankan. 

Selain informasi yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik, 

masyarakat yang menjadi nasabah suatu bank juga bisa memperoleh informasi 

yang lebih rinci dan lebih lengkap dari pihak bank itu sendiri, khususnya dari 

pihak pegawai bank yang melayani kebutuhan nasabah. Informasi tentang 

sebuah produk adalah hak yang didapatkan oleh setiap konsumen barang 

maupun jasa karena hal ini menjadi dasar bagi konsumen untuk menentukan dan 

memilih jasa atau barang apa yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsinya. Faktanya pihak bank tidak selalu memberi informasi secara jelas 

dan jujur sehingga jika nasabah kurang kritis dalam mencari informasi 

kemungkinan bisa merugikannya di waktu yang akan datang. 

 

4.1.3 Jenis-Jenis Kartu Kredit : Kesesuaian Tingkat Penghasilan Nasabah 

Kartu kredit berdasarkan badan yang menangani sistem pembayaran 

internasional diterbitkan dalam bentuk VISA, MasterCard, JCB, Amex dan lain 

sebagainya. Setiap kartu kredit pasti berlogo salah satu diantara lembaga 

penerbit dan yang menangani sistem pembayaran diatas. Namun yang paling 

umum di Indonesia adalah VISA dan MasterCard, dan ada kalanya satu bank 

bisa menerbitkan dari dua lembaga ini. Kartu kredit berdasarkan penggunaannya 

untuk keperluan belanja misalnya adalah GE Shopping Card, kartu Carefour 

http://kartukreditonline.web.id/info-kartu-kredit
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BCA, kartu kredit Mandiri hypermart, dan kartu Citibank Giant. Kartu kredit ini 

biasanya dipakai untuk keperluan belanja disebabkan biasanya terdapat fitur 

potongan bila digunakan untuk belanja pada merchant yang bersangkutan. 

Fungsi lainnya sama dengan fungsi kartu kredit pada umumnya yaitu bisa dipakai 

transaksi dimana saja.  

Visa dan Master Card tidak hanya digunakan pada kartu kredit 

konvensional, tapi pada kartu kredit syariah juga menggunkaan jaringan ini. 

Berikut gambar pihak-pihak yang terlibat kerjasama dengan VISA atau Master 

Card pada mekanisme kartu kredit. 

 

Gambar 4.1  Pihak-Pihak yang Bekerjasama dengan Care Taker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ibrahim,2006 

 

1. Kartu diterbitkan untuk nasabah (card holder) sesuai dengan limit 

pemakaian bulanan. 

2. Nasabah (card holder) memakai kartunya dalam berbelanja kepada 

merchant, kemudian nasabah mendaptkan sales draft  sejumlah 

pembelian barang. 
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3. Merchant memberikan sales draft itu kepada bank merchant lalu 

pembayaran kepada merchant langsung dilakukan oleh bank tersebut. 

Disamping itu juga ditentukan komisi (discount rate) bank merchant 

yang disepakati antara keduanya. 

4. Semua kativitas keuangan yang telah diselesaikan dengan merchant 

selama aktivitas pertukaran (interchange) itu dikirimkan kepada pihak 

Visa/Master, dan proses itu selesai pada hari itu juga. 

5. Pengumpulan nilai komisi dari issuer bank untuk bank merchant 

dilakukan dengan mendebit sejumlah dana dari rekening issuer bank 

dan ditransfer ke rekening bank merchant. Ketika aktivitas keuangan 

issuer bank secara terperinci telah diserahkan maka didebit sejumlah 

dana rekening card holder ditambah komisi atas pembelian yang telah 

mereka lakukan lalu dana tersebut ditransfer kepada issuer bank. 

 

Dalam mekanisme hubungan antara penggunaan kartu kredit dan 

Visa/Master card ini tidak membedakan antara kartu kredit yang diterbitkan bank 

konvensional dan bank syariah. Sehingga jika dikritisi lebih lanjut, ujung akhir 

penggunaan kartu kredit yang diterbitkan bank konvensional mauapun bank 

syariah sama saja. Sama karena ujung akhir setiap mekanisme bank syariah dan 

konvensional sama-sama ke BI yang diketahui juga menggunakan sistem bunga. 

Demikian juga kartu kredit syariah, yang meski sudah keluar fatwa DSN tentang 

akad yang bisa digunakan untuk kartu kredit (kafalah, qard , ijarah), tetapi kartu 

kreditnya pun masih menggunakan jasa Master / Visa Card yang juga 

menerapkan sistem bunga dan jaringannya bisa digunakan untuk semua 

transaksi tanpa memandang halal atau haram.  

  



 

 

Sekarang ini kartu kredit tidak hanya dimiliki oleh kalangan yang 

berpenghasilan tinggi, akan tetapi untuk kalangan yang berpenghasilan rendah 

hingga menengah juga bisa lebih mudah dan berkesempatan untuk memiliki dan 

memanfaatkan fasilitas kartu kredit.  Persyaratan yang ditawarkan oleh bank 

penerbit yang semakin longgar dan banyaknya berbagai macam jenis kartu kredit 

yang disesuaikan dengan penghasilan penggunanya menjadikan masyarakat 

semakin mudah mendapatkan kartu kredit. Dengan kemudahan untuk 

mendapatkan kartu kredit ini, memungkinkan nasabah kartu kredit semakin 

banyak dan bank penerbit memiliki peluang untuk mempunyai sumber 

pendapatan yang lebih besar. Kartu kredit di Indonesia terdiri dari beberapa 

macam, dari yang ditujukan untuk keperluan tertentu, untuk keperluan cicilan, 

untuk genre tertentu, bahkan ada yang khusus diterbitkan untuk karyawan 

perusahaan tertentu. 

Jenis-jenis kartu kredit yang ada di pasar perbankan Indonesia antara lain 

kartu silver, kartu gold, kartu platinum, kartu titanium, kartu cicilan. Jenis-jenis 

kartu ini dibedakan berdasarkan limit yaitu batas maksimal penggunaan kartu 

kredit dan annual fee atau biaya tahunan yang harus dibayarkan atas 

penggunaan kartu kredit. Berdasarkan limit dan annual feenya masing-masing 

jenis dapat digolongkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Jenis-Jenis Kartu Kredit 

Jenis Kartu Kisaran Limit  Kredit  Annual fee  

Kartu Silver, Kartu Classic, 

Kartu Biru 

Rp. 3 juta – 7 juta 125 – 150 rb/ tahun 

Kartu Gold, Kartu Primeir Rp. 5 juta – 20 juta 250 – 300 rb/tahun 

Kartu Platinum, Kartu Titanium Rp. 20 juta – 100 juta 500 – 600 rb / Tahun 

Kartu Cicilan, Kartu Smart 

Shooping, Kartu Choice, Kartu 

Clear Card  

Rp 5 juta – 8 juta 125 – 200 rb / Tahun 

Sumber : data hasil penelitian diolah, 2010 

  

Kartu kredit pada umunnya juga menyertakan  beberapa biaya tambahan, 

antara lain sebagai berikut : 

a) Annual fee / biaya tahunan yaitu biaya yang dibebankan pada pengguna 

kartu kredit yang besarnya disesuaikan dengan jenis kartu kredit yang 

digunakan oleh nasabah. Semakin besar limit kartu kredit nasabah maka 

annual fee yang dibebankan juga semakin besar. Annual fee merupakan 

sumber pendapatn bank dari penerbitan kartu kredit setelah tingkat suku 

bunga.  

b) Cash Advance fee / biaya tarik tunai yaitu biaya yang dibebankan karena 

pemegang atau nasabah kartu kredit menarik uang tunai, biasanya biaya 

dari penarikan tunai ini dengan pemberian bunga sebesar 4%. 

c) Late payment fee / biaya keterlambatan merupakan biaya yang 

dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang telat membayar 

tagihan melebihi jatuh tempo. Biaya keterlambatan ini pada umumnya 



 

 

besarnya sama untuk berbagai jenis kartu kredit, tergantung bank yang 

menerbitkan. 

d) Over limit fee / biaya melebihi batas limit kredit adalah biaya yang 

disertakan ketika nasabah pemegang kartu kredit bertransaksi melebihi 

limit dari kartu kreditnya. Besarnya over limit fee ini disesuaikan oleh 

masing-masing bank dan jenis kartu kreditnya atau rata-rata Rp 50.000 

tergantung mana yang lebih besar. 

e) Card replacement fee / biaya penggantian kartu akan dibebankan kepada 

nasabah pengguna kartu kredit yang ingin mengganti kartunya. 

f) Returned Cheque Fee / biaya penolakan cek  

g) Unsuccessful Auto debit Fee / biaya penolakan auto debit 

h) Sales Slip / biaya sales slip  

i) Statement reprint fee / biaya pencetakan ulang tagihan yaitu biaya yang 

harus dibayar ketika pemegang kartu kredit meminta pencetakan ulang 

tagihan bulan-bulan yang telah lalu. 

j) Transfer fee / biaya transfer merupakan beban biaya yang timbul karena 

pemegang kartu kredit melakukan transfer melalui kartu kredit. 

Bagi nasabah pengguna kartu kredit, disamping disertakan beberapa biaya, 

kartu kredit juga menawarkan dan memberikan banyak feature. Feature  adalah 

fasilitas atau layanan yang melekat pada jenis kartu kredit, pada umumnya 

feature yang diberikan antara lain : 

1.Jaringan transaksi seluruh dunia. Master Card dan VISA card sebagai  

2.Jaringan ATM seluruh dunia. 

3.Pelayanan costumer service 24 jam. 

Product feature merupakan fasilitas layanan yang dapat dimanfaatkan oleh 

nasabah pemegang kartu kredit. Product feature tersebut antara lain : 



 

 

a.  Dapat ditunaikan dengan persyaratan tertentu. Nasabah pengguna kartu 

kredit dapat melakukan transaksi tarik tunai (cash advance) seperti ketika 

menarik uang di ATM.  

b.  Setiap transaksi mendapat point. Ketika nasabah pengguna kartu kredit 

melakukan transaksi maka akan mendapat point, kemudian point yang 

terkumpul akan mendapatkan reward. Semakin sering bertransaksi, maka 

point yang diperoleh akan semakin besar.  

c.  Bisa men-take over tagihan kartu kredit dari bank lain. Fasilitas lain yang 

ditawarkan adalah pengguna kartu kredit bisa men-take over  untuk 

tagihan kartu kredit bank lain selama masih aktif. 

d.  Suku bunga transaksi retail ataupun cash advance. Untuk melakukan 

transaksi retail dan penarikan tunai. 

e.  Dapat melakukan transaksi dengan angsuran tetap. 

f.  Meng-cover tagihan listrik PAM, telephone, TV kabel dan lain – lain. 

Kartu kredit memiliki fasilitas one bill dimana memungkinkan 

penggunanya untuk melakukan pembayaran semua tagihannya tanpa 

harus membayar ke loket masing-masing. 

g.  Fasilitas memanfaatkan Airport Lounge secara gratis. Bagi nasabah 

pemegang kartu kredit yang menyukai travelling atau sering bepergian 

jauh, kartu kredit memberikan fasilitas free airport lounge. 

h.  Asuransi. Setiap pemegang kartu kredit gold dan platinum akan 

mendapatkan asuransi untuk mengantisipasi jika suatu hari nanti nasabah 

mengalami PHK atau meninggal dunia.  

 

Banyaknya jenis-jenis kartu kredit yang ditawarkan oleh bank penerbit 

beserta berbagai fasilitas yang ditawarkan harus bisa dicermati dengan hati-hati 

oleh nasabah pengguna kartu kredit. Begitu juga dengan bank penerbit, harus 



 

 

berhati-hati dengan calon nasabah kartu kredit. Kedua belah pihak, baik nasabah 

maupun bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan 

dan menerbitkan kartu kredit. Nasabah pengguna kartu kredit harus bijak dalam 

memanfaatkan kartu kredit dan pihak bank penerbit juga harus selektif dalam 

memilih nasabah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri bahwa: 

“...aku pakai kartu kredit yang biasa dek, yang kartu biru itu lo. Limitnya 3 
juta disesuaiin sama penghasilan, limitnya itu sekalian sama kartu 
tambahannya juga. Tapi kemarin sempat ditawarin buat naikkin limitnya, 
cuma belum aku iyain.” 
 
Berdasarkan informasi tersebut, jenis kepemilikan kartu kredit secara 

umum disesuaikan dengan besarnya penghasilan pemegangnya. Bagi 

pemegang kartu kredit yang memiliki jenis kartu kredit tertentu bisa mendapatkan 

tawaran untuk meningkatkan limit kartu kreditnya. Misalnya dengan kartu kredit 

silver dengan limit 3 juta, kemudian karena pembayaran tagihan tiap bulannya 

tepat waktu maka bank akan menawarkan untuk meningkatkan limitnya misalnya 

menjadi 5 juta.  Kenaikan limit ini bisa dilihat bahwa bank mempercayai nasabah 

tersebut karena listnya dinilai bagus. Kenaikan limit ini juga berpeluang untuk 

meningkatkan pendapatan bank. Bagi nasabah sendiri juga berdampak positif 

karena nasabah bisa melakukan transaksi lebih besar. Namun disisi lain, 

peningkatan limit ini juga memperbesar resiko yang dihadapi oleh kedua belah 

pihak. Bagi nasabah, peningkatan limit akan mendorong untuk lebih konsumtif, 

dan bagi bank bisa menimbulkan resiko kredit macet. Oleh karena pemegang 

kartu kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menggunakan 

kartu kredit, begitu juga bagi bank yang tetap harus berhati-hati kepada nasabah 

pengguna kartu kredit apalagi untuk memberikan tawaran seperti kenaikan limit. 

Nasabah pengguna kartu kredit harus bisa mengontrol penggunaan kartu 

kredit. Sangat dianjurkan bagi nasabah untuk melunasi setiap tagihan untuk 

menghindari beban bunga yang lebih besar. Semakin sering ditunda 



 

 

pembayarannya maka akan semakin besar jumlah tagihan yang harus dibayar 

karena adanya sistem bunga berbunga. Bagi pihak bank penerbit, nasabah yang 

menunda pembayaran atau hanya membayar tagihan minimum tiap bulannya, 

memberi peluang yang sangat besar untuk meningkatkan sumber dananya. 

Namun ketika tunggakan nasabahnya sudah semakin besar dan tidak bisa 

membayar justru akan sangat beresiko bagi bank, yaitu adanya resiko gagal 

bayar atau kredit macet sehingga bank akan kehilangan potensi mendapatkan 

sumber dana dan justru mendatangkan kerugian. 

   Bagi bank penerbit, memang hal itu sesuatu yang menggembirakan 

karena semakin banyak pengguna kartu kredit yang terlambat membayar atau 

melunasi tagihan, maka bunga yang dibebankan juga akan membengkak yang 

berarti semakin besar pula potensi pendapatan bank. Namun yang harus 

diperhatikan oleh pihak bank penerbit kartu kredit adalah menekankan prinsip 

kehati-hatian dalam memilih nasabah kartu kredit. Prinsip kehati-hatian 

ditekankan pada penilaian nasabah dengan 5C (character, capital, capacity, 

collateral dan condition of economy).  Dalam penyaluran kartu kredit seringkali 

bank penerbit tidak memperhatikan kondisi 5C dari nasabah. Hal ini  bisa dilihat 

dari syarat dan ketentuan yang diajukan untuk apply kartu kredit. Misalnya dari 

capacity nasabah mengenai penghasilan mereka. Bahkan untuk syarat kartu 

kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional tidak perlu menyertakan jaminan 

sehingga resiko yang dihadapi bank sangat tinggi. Namun untuk bank syariah 

diberlakukan cash collateral sebagai jaminan.  

Banyaknya jenis-jenis kartu kredit bisa mempermudah atau malah 

membingungkan bagi sebagian konsumen. Disatu sisi nasabah bisa 

menyesuaikan pilihan kartu kredit dengan kemampuan penghasilan yang dimiliki. 

Namun disisi lain juga bisa bisa menjebak nasabah karena setiap kartu 

memberikan tawaran atau promo yang baik-baik sehingga jika nasabah kurang 



 

 

jeli dalam memilih maka kartu yang diambilnya tidak sesuai. Jadi yang harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian bukan hanya bank penerbit, tetapi calon 

nasabah juga harus berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kartu kredit. 

 

4.1.4 Pilihan Antara Kartu Kredit dan Kartu Debit 

 

Pendukung sistem pembayaran non-tunai juga didukung oleh kartu debit. 

Perbedaan yang mendasar antara kartu kredit dan kartu debit adalah 

kepemilikan uang. Dimana kartu debit menggunakan uang tabungan sendiri, jadi 

setiap transaksi yang terjadi langsung mengurangi jumlah uang tabungan, 

sedangkan kartu kredit tidak langsung mengurangi uang tabungan nasabah.  

Jika bertransaksi dengan menggunakan kartu debit maka uangnya langsung 

dikeluarkan dari rekening bank nasabah tersebut untuk membayar sebuah 

transaksi yang sedang dilakukan. Sedangkan pada kart kredit pembayaran bisa 

dilakukan pada bulan berikutnya dan tidak langsung mengurangi rekening 

tabungan.  Dibandingkan dengan kartu kredit, persyaratan untuk mendapatkan 

kartu debit jauh lebih mudah apalagi sekarang ini mayoritas kartu debit sudah 

menyatu dengan ATM, dan hampir semua rekening tabungan nasabah itu 

memiliki ATM. Transaksi menggunakan kartu debit hanya dapat dilakukan jika 

jumlah uang di rekening tabungan mencukupi, sehingga tidak membuat 

pemegangnya terjerumus ke dalam utang. Meskipun tidak sebanyak kartu kredit, 

beberapa kartu debit juga menawarkan hadiah (rewards). Kartu debit juga 

memberikan fasilitas cashback di toko-toko tertentu yang jumlah totalnya 

langsung dipotong dari rekening tabungan. Seperti yang diungkapkan bapak 

Fachri bahwa: 

“...Iya, gue pake kartu debit aja. Kan lebih bisa mengontrol pengeluaran 
soalnya pake uang tabungan sendiri. Kalau tabungan kita nggak cukup 
kan mesti pengeluaran kita juga nggak akan over. Bisa menghindari 
pengeluaran yang gak penting lah akhirnya.” 



 

 

 
Dengan demikian, penggunaan kartu debit secara tidak langsung bisa 

mengontrol pengeluaran nasabahnya. Hal ini dikarenakan pengeluran dalam 

bertransaksi langsung mengurangi jumlah tabungan, jadi ketika jumlah tabungan 

tidak mencukupi maka transaksi yang berlebihan bisa dikontrol. Meskipun relatif 

lebih mudah digunakan, kartu debit juga mempunyai resiko. Misalnya jika kartu 

hilang atau dicuri orang, risiko yang ditanggung pemegangnya jauh lebih besar, 

karena kartu tersebut terkoneksi langsung dengan rekening tabungan. Sehingga 

jika kartu debit hilang dan digunakan oleh orang lain maka akan langsung 

menguras tabungan tanpa disadari. Kelemahan lain dari kartu debit adalah 

dibandingkan dengan kartu kredit, jumlah toko yang menerima penggunaan kartu 

debit juga lebih sedikit. Selain itu, kartu debit sebaiknya hanya digunakan untuk 

transkasi yang jumlahnya tidak terlalu besar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Tya yang lebih memilih kartu kredit bahwa: 

“...aku nggak pake kartu debit soalnya tabunganku aku pecah-pecah di 
beberapa bank. Nanti kalau pakai kartu debit nggak bisa buat transaksi 
yang besar, kan dananya terpecah-pecah, jadi mending kartu kredit aja.” 
 
Ada beberapa keuntungan dari kartu kredit dibandingkan dengan kartu 

debit antara lain pertama penggunaan uang yang flexible, pemegang kartu 

memiliki keuntungan untuk dapat dengan mudah melakukan pinjaman, dan dapat 

melakukan pembelian atau mengeluarkan uang tanpa menggangu rekeningnya 

pada saat itu. Sehingga dia bisa mengeluarkan pengeluarannya lebih dari 

uangnya pada saat itu (jadi dapat melakukan transaksi pada saat rekening kita 

kosong uangnya. Hampir fitur fitur kartu debit seperti pengambilan uang dari ATM 

juga terdapat pada kartu kredit. Kedua kartu kredit diterima lebih banyak 

diberbagai tempat, khususnya pada perdagangan online. Ketiga, kartu kredit 

memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding kartu debit. Keempat kartu 

kredit memberikan cashback dan banyak memberikan penawaran seperti bonus 



 

 

point, sedangkan kartu debit jarang melakukan penawaran. Lima segala 

pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit pengeluaran akan tercatat, 

sehingga akan mudah untuk melacak pengeluaran.   

Untuk menghindari segala bentuk resiko dari kartu kredit, maka kartu 

kredit harus digunakan secara bertanggung jawab dan bijak yaitu bisa 

mengontrol pengeluaran dan melunasi semua total tagihan. Sedangkan jika 

menggunakan kartu debit nasabah bisa lebih leluasa dalam penggunaan uang 

dan lebih cepat dalam penarikan uang. Kartu debit dapat digunakan untuk 

melakukan penarikan uang tanpa biaya administrasi, sehingga kartu debit 

merupakan cara yang nyaman untuk membawa uang tunai kemana saja. 

 Berdasarkan teori preferensi (preference) dimana nasabah bisa memilih 

salah satu bundel yang disukai dan bisa memilih dengan membandingkan 

kemungkinan pasangan kombinasi yang lain. Jadi disini nasabah bebas 

menentukan pilihan untuk menggunakan kartu kredit maupun kartu debit. Semua 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan untuk menggunakan salah satu 

atau bahkan menggunakan keduanya untuk mencapai kepuasan. Jika kepuasan 

konsumen terpenuhi maka loyalitas konsumen untuk terus menggunakan barang 

atau jasa tersebut meningkat sehingga bagaimanapun tawaran dari pihak lain 

tidak akan atau sulit untuk mempengaruhinya. 

 

4.2  Persepsi Pengguna Kartu Kredit : Antara Diminati atau Dihindari 

Keputusan nasabah untuk menggunakan dan memanfaatkan kartu kredit 

dipengaruhi oleh persepsi mengenai keuntungan dan kerugian yang 

kemungkinan didapatkan atas penggunaan kartu kredit. Manfaat yang banyak 

diperoleh tidak berarti bahwa kartu kredit tidak mempunyai resiko, justru resiko 

karena penggunaan kartu kredit ini sangat tinggi sehingga untuk mengantisipasi 

kerugian yang akan diterima bank, maka tingkat suku bunga penggunaan kartu 



 

 

kredit sangat tinggi bahkan melebihi tingkat suku bunga penyaluran kredit yang 

lain. Pengguna kartu kredit sekarang ini tidak hanya nasabah yang memiliki 

penghasilan besar, bahkan kini pengguna kartu kredit sudah menjangkau para 

nasabah yang berpenghasilan menengah atau kebawah. Pada dasarnya konsep 

penggunaan kartu kredit sebenarnya adalah untuk penundaan pembayaran 

dalam bertransaksi. Namun kini penggunaan kartu kredit tidak hanya sekedar 

sebagai alat pembayaran non tunai namun sudah melebar ke dalam gaya hidup 

masyarakat.   

Pengguna kartu kredit bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga 

pegawai bank yang berkutat dalam dunia perbankan. Faktanya ternyata tidak 

semua pegawai bank sepakat untuk menggunakan kartu kredit. Padahal mereka 

adalah pihak yang kita tahu lebih bankable dan paham akan seluk beluk produk 

perbankan. Bagi pegawai bank yang notabene adalah pihak yang terjun 

langsung dan sangat memahami semua produk perbankan baik manfaat maupun 

resiko yang mungkin akan dihadapi tidak selamanya mau memakai produk-

produk perbankan tersebut khususnya adalah kartu kredit. Bagi pegawai bank, 

baik pegawai bank yang menerbitkan kartu kredit atau tidak, memiliki 

pengetahuan dan kesadaran yang lebih untuk menggunaakan produk bank 

secara bijak. Secara bijak dalam arti tidak hanya dilihat dari persepsi internal 

pegawai bank tetapi juga dari persepsi eksternal seperti kredibilitas bank yang 

menerbitkan kartu kredit tersebut serta resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. 

Pada dasarnya kelompok yang memilih untuk menggunakan kartu kredit 

melihat bahwa manfaat yang diberikan kartu lebih besar dibandingkan dari segi 

resiko kerugian yang mungkin akan dihadapi. Jadi nasabah akan memutuskan 

untuk menggunakan kartu kredit jika merasa manfaat yang diperolehnya lebih 

besar daripada ketika tidak menggunakan kartu kredit. Begitu pula ketika 

seorang memutuskan untuk tidak memiliki kartu kredit juga dipengaruhi oleh 



 

 

persepsi nasabah mengenai kemungkinan resiko kerugian yang akan dihadapi 

lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.  

 

4.2.1 Pilihan untuk Menggunakan Kartu Kredit dalam Modernisasi 

Pembayaran Non-Tunai 

Keefisienan yang ditawarkan oleh kartu kredit banyak menarik minat 

nasabah. Keputusan seseorang untuk memiliki kartu kredit dipengaruhi oleh 

persepsi mengenai manfaat apa saja yang akan diperoleh ketika 

menggunakannya. Disamping itu mereka memahami bahwa dengan 

menggunakan kartu kredit akan lebih banyak memberi manfaat daripada resiko 

kerugian yang mungkin dialami.  Kartu kredit yang dimiliki bisa disesuaikan 

dengan kondisi keuangan penggunanya sehingga diyakini tetap bisa menjaga 

kondisi keuangannya. 

Golongan nasabah yang memilih menggunakan kartu kredit memiliki 

persepsi bahwa manfaat yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit lebih besar 

daripada resiko kerugian yang mungkin dihadapi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ada beberapa pertimbangan dari pegawai bank (nasabah) 

sendiri untuk memiliki dan menggunakan kartu kredit. Pertimbangan tersebut 

berasal dari faktor-faktor internal dari dalam diri mereka masing-masing dan juga 

melihat dari faktor-faktor eksternal seperti kondisi bank penerbit kartu kredit. 

 

4.2.1.1 Persepsi Internal Nasabah dalam Pengambilan Keputusan untuk  

Menggunakan Kartu Kredit 

Keputusan untuk menggunakan kartu kredit dipengaruhi beberapa 

pertimbangan dan pilihan. Pengaruh paling besar berasal dari pertimbangan 

internal nasabah yaitu dari diri sendiri untuk melihat bagaimana keuntungan dan 

kerugian jika ingin menggunakan kartu kredit. Setelah dilakukan penelitian yang 



 

 

menjadi beberapa pertimbangan tersebut antara lain kepraktisan dan aman, alat 

cadangan dan sebagai alat penunda pembayaran. 

Satu, praktis dan aman. Pertimbangan bahwa dengan kartu kredit maka 

transaksi lebih praktis dan aman karena tidak perlu membawa banyak uang tunai 

ketika ingin berbelanja atau bepergian. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fitri 

bahwa: 

“...kalau mau belanja kebutuhan juga lebih mudah dek, soalnya nggak 
perlu bawa banyak uang, kan tinggal gesek aja. Jadi lebih praktis dan 
aman kalo dibawa kemana-mana. Tapi biasanya langsung tak catet dek 
kalo habis pake kartu kredit. Jadi aku punya catetan dan bukti 
pembelanjaan sendiri, ntar tinggal disesuain ama tagihannya.” 

 
Pernyataan Ibu Fitri ini menjelaskan bahwa kartu kredit mempermudah 

dalam melakukan transakasi. Selain itu kepraktisan dan keamanan lebih terjaga 

sehingga kartu kredit ini lebih efisien. Sebagai salah satu alat pembayaran non-

tunai, kartu kredit juga bisa menggantikan sementara fungsi uang. Pertimbangan 

kepraktisan kartu kredit memang bisa dilihat dari segi kemudahan dan kecepatan 

dalam bertransaksi. Praktis karena pengguna kartu kredit dapat bertransaksi 

dengan  hanya mengandalkan kartu, sehingga berapapun besarnya transaksi 

semua bisa diselesaikan dalam sekali gesek tanpa perlu takut kekurangan dana. 

Namun meskipun demikian, nasabah harus mengetahui batas limit masing-

masing agar pengeluaran tetap terkontrol dan tidak mendapatkan denda atau 

biaya overlimit karena melewati batas limit kartu kredit. Begitu juga dengan 

kecepatan daalam bertransaksi, pemegang kartu kredit tidak perlu berlama-lama 

menghitung jumlah uang untuk membayar transaksi yang terjAdikarena cukup 

dengan beberapa menit saja transaksi yang dilakukan bisa dengan mudah 

diselesaikan. Dari segi keamanan, dengan menggunakan kartu kredit pemegang 

kartu kredit bisa terhindar dari resiko perampokan atau kecopetan karena tidak 

membawa banyak uang tunai. Namun  untuk pengguna kartu kredit juga harus 



 

 

berhati-hati karena sekarang ini kejahatan sudah lebih canggih bahkan tanpa 

disadari, begitu juga kejahatan kartu kredit juga semakin meningkat. 

Dua, alat cadangan. Kartu kredit merupakan suatu alat pembayaran non-

tunai yang bisa diandalkan ketika dalam kondisi mendesak membutuhkan uang 

dan saat itu sedang tidak memiliki uang tunai. Sehingga kartu kredit berubah 

fungsi menjadi alat cadangan. Seperti pernyataan dari Ibu Dila bahwa: 

“...enaknya pake kartu kredit itu, misalnya pas tiba-tiba ada keluarga yang 
sakit dan harus dirawat di rumah sakit itu bisa dimanfaatkan. Atau 
mungkin ada kebutuhan yang mendadak lah, yang diluar dugaan kita, 
kartu kredit itu sangat bisa membantu” 

 
 Dari pernyataan tersebut, kartu kredit lebih mudah digunakan ketika 

dalam kondisi yang sangat mendesak dan tidak memungkinkan untuk membawa 

banyak uang tunai atau memang sedang tidak memiliki uang tunai. Dengan 

adanya kartu kredit, kebutuhan yang mendesak dapat diatasi dengan cepat. Hal 

ini dirasa lebih mudah daripada harus ke ATM dulu, sehingga kemungkinan-

kemungkinan lain yang diluar dugaan bisa diantisipasi. Dengan memiliki kartu 

kredit, dapat membantu penggunanya untuk bisa mengantisipasi kebutuhan tak 

terduga dan dalam jumlah yang besar.  Namun yang harus diingat adalah kartu 

kredit hanya sebagai alat cadangan sementara yang nantinya harus segera 

dilunasi tagihannya, kartu kredit bukan untuk menambah uang bagi 

penggunanya oleh karena itu jika memang kondisi tidak sangat mendesak, lebih 

baik menghindari transaksi dengan jumlah yang diluar kemampuan 

penggunanya. 

Tiga, alat penunda pembayaran. Kartu kredit juga berfungsi sebagai alat 

penunda pembayaran sehingga pengguna tidak perlu membawa banyak uang 

tunai, yang dapat berisiko hilang atau jatuh di jalan. Kalau disikapi dengan hati-

hati, sebetulnya kartu kredit dapat berguna karena seolah-olah pemegangnya 

mendapat gaji dobel, karena tagihan kartu kredit baru dibayarkan pada bulan 



 

 

berikutnya. Selain itu dengan menggunakan kartu kredit, pembayaran tagihan 

atau jatuh temponya bisa disesuaikan dengan waktu gajian pemegangnya, 

sehingga bisa dipastikan bahwa tagihan akan bisa dilunasi, tetapi semua tetap 

harus dikontrol agar tagihan yang harus dibayar tidak lebih besar dari jumlah 

penghasilan. Pada kartu kredit memiliki banyak fitur, salah satunya adalah fitur 

one bill yang bisa digunakn untuk membayar beberapa tagihan sekaligus. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Tya bahwa: 

“...biasanya aku pake kartu kredit untuk kecantikan sama buat bayar 
tagihan-tagihan bulannan kaya listrik, air, telpon. Hemat waktu dek 
daripada harus bayar ke posnya masing-masing.” 

 
Adanya fitur one bill ini juga memudahkan nasabah kartu kredit karena 

mereka tidak perlu mengingat jatuh tempo pembayaran masing-masing tagihan, 

hanya cukup dengan mengingat tanggal jatuh tempo kartu kredit mereka saja. 

Hal ini dirasa jauh lebih sudah daripada harus membayar setiap tagihan sendiri. 

Fitur-fitur dan fasilitas yang ditawarkan dengan penggunaan kartu kredit harus 

bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijak agar penggunanya mendapat 

keuntungan yang maksimal. Kartu kredit digunakan sebagai alat penunda 

pembayaran karena pemegangnya bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya 

terlebih dahulu tanpa perlu mengeluarkan uang terlebih dahulu ketika 

bertransaksi pada saat itu. 

Secara umum yang mempengaruhi persepsi nasabah pengguna kartu 

kredit dari faktor internal penggunanya adalah karena kemudahan 

penggunaannya untuk bertransaksi. Kemudahan  kartu kredit antara lain dirasa 

lebih praktis dan aman  sehingga dalam bertransaksi bisa lebih cepat dan efisien 

dan dapat menghemat waktu biaya dan tenaga. Selain itu dengan menggunakan 

kartu kredit bisa menghindari resiko dari pencopetan karena tidak perlu 

membawa uang tunai. Kartu kredit juga dilengkapi sistem pengaman berupa chip 

yang semakin canggih dan bisa mengurangi resiko operasional seperti ketika 



 

 

kartu kredit beralih tangan. Disamping lebih praktis dan aman, kartu kredit juga 

berfungsi sebagai alat cadangan, yang bisa digunakan untuk keperluan-

keperluan tak terduga yang biasanya membutuhkan dana dalam jumlah besar 

dan dalam waktu yang cepat sedangkan mungkin kondisi pemegang kartu kredit 

tidak memiliki uang tunai atau tabungan yang mencukupi. Dalam kondisi ini kartu 

kredit bisa menjadi penyelamat.  

Persepsi selanjutnya yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan 

kartu kredit karena kartu kredit bisa menjadi alat penunda pembayaran dimana 

pemegang kartu kredit bisa memenuhi kebutuhan dan membayar semua tagihan 

rutin dengan sekali gesek tanpa perlu mengantri panjang dan menghitung 

banyak uang tunai sehingga bisa lebih cepat. Selain itu tagihan yang harus 

dibayar bisa disesuaikan dengan waktu gajian sehingga semua bisa langsung 

dilunasi sekali bayar.  Persepsi–persepsi internal ini  mewakili persepsi mengenai 

pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh nasabah yang akhirnya memutuskan 

mereka untuk menggunakan dan memanfaatkan kartu kredit dalam bertransaksi 

sebagai alat pembayaran non-tunainya. 

 

4.2.1.2  Persepsi Eksternal dalam Pengambilan Keputusan untuk 

Menggunakan Kartu Kredit 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nasabah yang pada 

akhirnya memilih untuk menggunakan kartu kredit tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor internal dari nasabah itu sendiri, namun  juga dipengaruhi oleh faktor 

eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi nasabah sebagai 

pertimbangan untuk menggunakan kartu kredit, faktor eksternal adalah faktor 

diluar pribadi nasabah yang juga dapat mempengaruhi persepsi nasabah dalam 

memilih dan mengambil keputusan untuk menggunakan kartu kredit. Faktor 

eksternal tersebut secara umum dilihat oleh nasabah dari bank yang menerbitkan 



 

 

kartu kredit. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain kredibilitas bank 

penerbit dan fasilitas yang beragam. Berikut adalah penjelasannya masing-

masing yaitu: 

Satu, Kredibilitas Bank. Bank sebagai penerbit kartu kredit mempunyai 

tanggung jawab yang besar kepada nasabah. Bank penerbit kartu kredit menjadi 

wakil atas nasabah dalam membayar nilai transaksi yang dilakukan nasabah 

kepada merchant sehingga bank penerbit harus bisa menjamin kepercayaan 

nasabah dan merchant. Untuk bisa menjamin kepercayaan kedua belah [ihak 

bank penerbit kartu kredit mempunyai kinerja yang baik. Kondisi dan kinerja bank 

yang baik antara lain bisa dilihat dari laporan keuangannya, banyak sedikitnya 

kasus atau permasalahan mengenai kartu kredit serta mudah ditemukan 

keberaadaannya akan lebih dipercaya oleh nasabah daripada bank yang 

kredibilitasnya masih diragukan misalnya jarang mempublish laporan keuangan, 

banyak permasalahan dan mungkin sulit dijangkau. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Tya bahwa: 

“...aku pake kartu kredit BNI sama BRI soalnya banknya di malang ada, 
banyak, jadi kalo mau bayar atau bahkan mau nutup kartu kredit kita 
sewaktu-waktu keberadaan banknya jelas. Kalo kaya Citibank itu kan 
agak susah nutupnya di malang. Trus selama ini juga aku juga nggak 
pernah ada masalah, lancar-lancar aja dek” 
 
 Kepercayaan Ibu Tya yang diungkapkan melalui pernyataan tersebut, 

menunjukkan bahwa ketika nasabah lebih mudah menemukan dan tidak pernah 

bermasalah dengan bank yang dipilihnya, maka pilihannya untuk tetap loyal 

dengan bank tersebut. Kredibilitas bank yang baik akan meningkatkan kepuasan 

nasabahnya. Selain berdampak baik untuk nasabah juga akan berpengaruh 

positif kepada bank karena potensi pendapatan yang akan diperolehnya bisa 

terjaga bahkan bertambah. Sebaliknya ketika kinerja dan kondisi bank tidak baik 

maka dapat merugikan nnasabah dan mengurangi kepercayaan nasabah pada 

bank tersebut. 



 

 

Dua, fasilitas yang beragam. Fasilitas yang ditawarkan kartu kredit 

memang bervariasi dan sangat menarik. Setiap jenis kartu kredit memberikan 

fasilitas yang berbeda-beda. Fasilitas tersebut antara lain adanya berbagai 

macam diskon di mercahant-merchant  tertentu, pemberian reward atau poin-

poin untuk pelanggan kartu kredit serta fasilitas-fasilitas kemudahan yang lain 

seperti fasilitas memanfaatkan Airport Lounge secara gratis. Hal ini menjadi 

salah satu pertimbangan yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Fitri tentang alasannya menggunakan kartu kredit 

yaitu bahwa : 

“...awalnya dulu seh kan aku customernya natasha, trus waktu itu ada 

promo disana kalau bayar pake credit card BRI dapat potongan 40% ,dan 

kebetulan pas saat itu  aku ditawari pake credit card. Ya sudah akhirnya 

aku apply dan di acc. pernah juga yang ada promo BRING BRI ringan, 

intinya belanja hemat. Jadi kita beli barang itu dengan harga normal tapi 

bisa di cicil tanpa bunga. Fasiltas lain itu biasanya ada potongan di 

tempat makan tertentu. Intinya kalau aku lebih pilih ke fasilitasnya aja 

dek.” 

 

Pernyataan Ibu Fitri ini , menunjukkan bahwa fasilitas yang ditawarkan 

oleh kartu kredit itu semakin bervariasi. Tidak hanya memberikan kepraktisan 

dan keamanan tetapi juga fasilitas yang ditawarkan semakin beragam. Semakin 

tinggi jenis kartu kredit yang dimiliki, semakin banyak fasilitas yang dapat 

diperoleh. Semakin sering bertransaksi dengan kartu kredit ini dapat 

meningkatkan poin sehingga makin banyak diskon yang diperoleh. Selain 

itunpemberian berbagai macam fasilitas ini adalah salah satu jenis pelayanan 

bank untuk nasabahnya, agar ketika nasabahnya merasa puas makanya akan 

meningkatkan loyalitasnya terhadap penggunaan kartu kredit. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Fitri, Ibu Nunik  juga mengatakan bahwa : 

 

 



 

 

“..so far saya punya 5 kartu kredit , tapi yang paling sering saya pakai 
adalah kartu kredit HSBC. Apalagi HSBC sering banget kasih promo-
promo menakjubkan, diskon 50% di banyak merchant & restaurants. 
Poinnya menguntungkan dan saya selalu digratiskan iuran tahunan. 
Mungkin karena saya selalu bayar lunas tiap datang tagihan dan tidak 
pernah nyicil apalagi nunggak. Sekarang saya diikutsertakan dalam 
program Member Get Member yg hadiahnya lumayan.” 
 
Pernyataan Ibu Nunik ini mendukung bahwa penggunaan kartu kredit 

akan memberi banyak manfaat pada penggunanya. Yang pasti kartu kredit akan 

sangat bermanfaat ketika bisa digunakan secara bijak dan wajar. Fasilitas lain 

yang juga ditawarkan oleh kartu kredit dan sangat bermanfaat bagi keluarga 

pengguna kartu kredit adalah adanya fasilitas kartu tambahan. Kartu tambahan 

yaitu kartu yang berfungsi sama seperti kartu kredit, dimana limit dan tagihannya 

akan langsung diberikan kepada pemegang kartu kredit utama. Seperi ungkapan 

dari Ibu Fitri yang juga menggunakan fasilitas kartu tambahan bahwa:  

“...Kartu tambahan itu hampir sama kaya kartu kredit, jadi aku punya kartu 
kredit BRI itu kartu utamanya, trus aku bikin kartu tambahan buat 
suamiku. Nanti tagihan dari kartu tambahan itu langsung masuk ke kartu 
kredit ku. Kan semua uang suamiku tu dikasihin ke aku, jadi aku bikin 
kartu tambahan buat suamiku biar dipakai kalo sewaktu-wakty butuh gitu. 
Ntar limitnya juga ikut aku” 

 
Selain Ibu Fitri, Ibu Tya sebagai pengguna kartu kredit juga tidak 

melewatkan fasilitas kartu tambahan untuk keluarganya. Kartu tambahan ini 

dirasa sangat membantu sehingga keluarga yang tidak memenuhi syarat untuk 

memiliki kartu kredit tetap bisa memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan kartu 

kredit. Ibu Tya menjelaskan bahwa: 

 
“..aku juga bikin kartu tambahan buat mamaku yang BNI, ayah sama 
adekku yang BRI. Ya buat mempermudah aja, kan mamaku ibu rumah 
tangga jadi kalau mau bikin kartu kredit sendiri kan nggak mungkin d ACC 
soalnya nggak punya penghasilan. Trus kalau ayahku kan sudah tua, jadi 
ntar malah ribet kalau mau bikin kartu kredit sendiri, jadi aku bikinin kartu 
tambahan.” 

 
Fungsi kartu kredit sudah bisa diturunkan ke kartu tambahan, namun 

perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan kartu tambahan tetap harus hati-hati 



 

 

dan bijak. Dengan semakin banyaknya kemudahan yang ditawarkan kartu kredit, 

secara tidak langsung juga akan semakin meningkatkan kasus-kasus dan 

penyalahgunaan kartu kredit.  Ibu Tina sebagai pengguna kartu tambahan juga 

sangat merasa tertolong dengan adanya fasilitas kartu tambahan. Beliau 

mengungkapkan bahwa : 

“...aku pake kartu tambahan soalnya aku males ribet dek. Jadi suamiku 
yang pake kartu kredit, nanti limitnya ikut suami,semuanya dia yang 
ngurusin. Apalagi fungsinya kartu tambahan juga sama kaya kartu kredit, 
syaratnya malah lebih gampang.”  
 
Fasilitas kartu tambahan ini sangat membantu bagi nasabah yang belum 

bisa memenuhi syarat untuk memiliki kartu kredit. mereka tetap bisa 

memanfaatkan fungsi kartu kredit dengan lebih mudah, sederhana dan 

terkontrol. Hampir semua kartu kredit menawarkan fasilitas kartu tambahan baik 

yang diterbitkan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Dengan adanya 

kartu tambahan ini semakin mempermudah pembayaran non-tunai dalam 

bertransaksi karena yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu 

kredit juga bisa memanfaatkan fasilitas layaknya kartu kredit. 

Jadi persepsi eksternal yang menjadi pertimbangan nasabah untuk 

memilih dan menggunakan kartu kredit yang pertama adalah kredibilitas bank. 

Bank yang sudah memiliki nama besar dan dipercaya oleh masyarakat (trust) 

biasanya akan lebih dipilih dibandingkan bank yang kurang dikenal dan bank 

yang mungkin sering mendapat kasus dan komplain dari nasabahnya. Kredibiltas 

bank yang baik bisa dilihat dari laporan keuangan yang dipublish, banyak 

tidaknya kasus yang mungkin sering terjadi dan terangkat ke publik serta 

keberadaan bank yang mudah ditemui akan bisa menambah kepercayaan 

nasabah. Selanjutnya fasilitas beragam yang ditawarkan kartu kredit juga bisa 

menarik konsumen untuk tergiur menggunakannya. Fasilitas ini dirasa sangat 

memberi keuntungan dan manfaat yang besar bagi penggunanya sehingga akan 



 

 

merasa sangat rugi jika tidak mau memanfaatkan atau melewatkan fasilitas-

fasilitas tersebut. Fasilitas kartu kredit antara lain banyaknya diskon di berbagai 

merchant, point untuk berbagai pembelanjaan yang nantinya juga bisa 

menambah diskon atau hadiah yang lain, serta adanya kartu tambahan yang 

bisa digunakan seperti penggunaan kartu kredit bagi keluarga pengguna yang 

tidak memenuh syarat sebagai pemilik kartu kredit. Biaya dan syarat untuk 

memiliki kartu tambahan ini lebih mudah dari kartu kredit.  

Dengan demikian persepsi nasabah yaitu pegawai bank yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai kartu kredit 

mempertimbangan berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal nasabah 

yang sebelum pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu kredit. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nasabah memiliki persepsi 

bahwa dengan menggunakan kartu kredit keuntungan dan manfaat yang 

diperoleh lebih besar daripada resiko atau kerugian yang mungkin akan dihadapi. 

Pegawai bank yang menggunakan kartu kredit ini termasuk kelompok 

yang memiliki resiko rendah atau menurut penelitian Darmapala (2009) mereka 

termasuk dalam kelompok ketiga. Beresiko rendah karena pegawai bank yang 

memilih untuk menggunakan kartu kredit ini termasuk convenience users 

(pengguna yang baik), dari kelompok ini bank hanya akan memperoleh iuran 

tahunan yang tidak seberapa nilainya, dan  merchant’s fee tentunya. Inilah 

persepsi yang benar dan dilakukan mereka yang bijak dalam financial, sehingga 

penggunaan kartu kredit tidak akan merugikan justru bisa memaksimalkan 

transaksi penggunanya. Dengan demikian penggunaan kartu kredit yang bijak 

adalah pemegang kartu kredit yang bisa mengatur bagaimana memaksimalkan 

penggunaan kartu kredit dan meminimalisir resiko penggunaan kartu kredit. 

 



 

 

4.2.2 Pilihan untuk Menghindasari Kartu Kredit dalam Modernisasi 

Pembayaran Non-Tunai 

Golongan yang tidak menggunakan kartu kredit memiliki persepsi bahwa 

manfaat yang diperoleh dari penggunaan kartu kredit lebih kecil daripada resiko 

kerugian yang mungkin dihadapi. Golongan ini termasuk yan menghindari resiko 

karena mereka tahu benar bagaimana resiko yang mungkin dihadapi sebagai 

pengguna kartu kredit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada 

beberapa pertimbangan dari pegawai bank sendiri untuk tidak memiliki dan 

menggunakan kartu kredit. Hampir sama dengan persepsi nasabah yang 

menggunakan kartu kredit, nasabah yang menghindari kartu kredit berdasarkan 

pertimbangan dari dalam diri atau internalnya masing-masing dan juga melihat  

faktor eksternal salah satunya dari bank penerbit. 

 

4.2.2.1  Persepsi Internal dalam Pengambilan Keputusan untuk Menghindari 

Kartu Kredit 

 Nasabah yang memilih menghindari kartu kredit, mempertimbangan 

beberapa hal yang mungkin akan terjadi ketika mereka menggunakan kartu 

kredit. Kondisi internal mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan 

dalam menghindari kartu kredit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

beberapa alasan dari internal dari nasabah yang menjadi pertimbangan yaitu  

self control yang kurang baik, pandangan bahwa kartu kredit bukan gaya hidup 

orang kaya, mendorong sifat konsumtif penggunanya dan belum dibutuhkan. 

Satu, Self Control. Tidak semua orang bisa mengatur keuangan dengan 

baik, dalam arti ada yang bisa mengatur keuangan dengan baik sehingga tahu 

bagaimana pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Namun ada juga orang yang 

kurang bisa mengatur keuangan mereka sehingga pengeluaran yang terjadi 

kadang tidak terkontrol sehingga lebih besar dari pendapatan mereka. Kartu 



 

 

kredit sebagai alat penunda pembayaran non tunai harus digunakan secara 

bijak, dalam arti penggunanya harus bisa mengatur penggunaan kartu kredit 

agar tidak terlilit hutang karena tidak bisa membayar penuh jumlah tagihan yang 

melebihi batas. Seperti penjelasan dari Bapak Fachri bahwa : 

 “...kalo mau pake karti kredit itu orangnya harus pinter memanage, gue ini 

gak terlalu pinter memangae jadi takut ntar kalo malah konsumtif. Kalo 

udah gak bisa ngontrol trus dengan tingkat bunga yang tinggi tu bahaya 

banget. Misalnya gini, kalo kita gajian tanggal berapa berarti ntar kita 

harus bisa milih jatuh tempo yang sesuai biar kalau ada tagihan datang 

langsung bisa dilunasi.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, ketika nasabah bukan termasuk tipe 

orang yang pandai mengatur keuangan, lebih baik menghindari penggunaan 

kartu kredit. Kalaupun memang diharuskan memiliki kartu kredit, maka harus 

diperhatikan limit dan batas jatuh temponya. Dengan begitu nasabah pengguna 

kartu kredit bisa sedikit terhindar dari resiko hutang. Alasan ini diperkuat oleh 

pernyataan dari bapak Adi yang mengatakan self control itu sangat 

mempengaruhi pengguna kartu kredit,  bahwa : 

 “...masih belum tertarik mbak pake kartu kredit,  bingung mau dipake apa. 

Apalagi aku kan orangnya kurang bisa me-manage keuangan dengan 

baik. Jadi kalo pake malah beresiko.” 

 
Dari dua pernyataan tersebut, kita bisa tahu bahwa jika nasabah yang 

kurang bisa mengatur keuangan dan kemudian memutuskan untuk 

menggunakan kartu kredit, maka harus bisa lebih berhati-hati. Karena jika 

pengontrolan kurang baik dapat beresiko terhadap resiko gagal bayar. Ketika 

nasabah sudah tidak bisa membayar, maka bank akan mengalami kerugian 

seecara finansial dan nasabah juga akan mendapat kerugian yaitu selain hutang 

yang menumpuk karena adanya sistem bunga berbunga juga resiko black list 

(catatan buruk )dari BI checking. 



 

 

Dua, Gaya Hidup. Perkembangan kartu kredit tidak hanya sebagai alat 

pembayaran non tunai atau penunda pembayaran, namun juga sudah menjadi 

gaya hidup yang dianggap modern. Kartu kredit sekarang sangat mudah dimiliki 

oleh siapapun, tidak hanya terbatas untuk orang dengan penghasilan tinggi 

namun juga sudah merambah kepada mereka yang termasuk berpenghasilan 

menengah kebawah. Kemudahan persyaratan yang diberikan oleh bank penerbit 

memungkinkan hampir semua kalangan bisa menikmati manfaat kartu kredit. Kini 

kartu kredit tidak lagi menunjukkan identitas seseorang dalam kriteria “orang 

kaya”. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh bapak Fachri bahwa: 

 “...orang kaya itu bukan orang yang punya kartu kredit, tapi orang kaya itu 

yang punya kartu debit. Tapi banyak orang yang salah persepsi. 

Pendapatan yang pas-pasan tapi punya kartu kredit biar dikira „lebih‟ gitu.” 

 

Dalam konsep dasar kartu kredit, sebenarnya bukan untuk mengikuti 

gaya modern yang dianggap “lebih berkelas” oleh sebagian pemegang kartu 

kredit. kartu kredit merupakan alat pengganti pembayaran sementara yang tetap 

harus dibayar sebelum jatuh tempo. Jadi bagi nasabah yang sekiranya memang 

belum benar-benar mampu untuk memiliki kartu kredit tidak seharusnya 

memaksakan diri apalagi hanya dengan alasan mengikuti tren gaya hidup.  

Tiga, Mendorong sifat konsumtif. Keberadaan kartu kredit bisa menjadi 

salah satu pendorong sifat konsumtif karena secara tidak langsung penggunanya 

dapat membeli apapun yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan uang. Hal ini 

terkadang menimbulkan transaksi tanpa perencanaan sebelumnya sehingga 

pengeluarannya terkadang bukan untuk kebutuhan yang mendesak dan penting. 

Seperti yang disampaikan Ibu Tina bahwa: 

 “...kalo yang pake nggak bisa ngatur bisa menimbulkan sifat kosumerisme 

atau konsumtif lah. Apalagi biasanya wanita yang pegang kadang diluar 

kendali.” 

 



 

 

Dari apa yang disampaikan Ibu Tina tersebut dapat diketahui bahwa 

penggunaan kartu kredit yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mendorong 

penggunanya untuk menjadi konsumtif.  Hal ini juga hampir sama seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Fitri bahwa: 

“...tapi kan juga ada beberapa kerugian kalo gak dipake dengan bijak, 

seperti mendorong penggunanya lebih konsumtif. Apalagi biasanya kalo 

pas lagi ada promo, kadang gak niat beli tapi berhubung lagi promo 

akhirnya beli juga, kan diluar rencana itu.” 

 
Dari 2 pendapat diatas kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa 

penggunaan kartu kredit yang bijak adalah harus direncanakan segala 

sesuatunya, dipastikan dulu apa keperluan yang kita butuhkan, dan hindari 

penggunaan kartu kredit yang tidak terkontrol. Biasanya kartu kredit memang 

cocok bila digunak untuk bisnisman maupun orang-orang yang bekerja dengan 

mobilitas tinggi karena tidak semua tempat atau transaksi mau menerima 

pembayaran dengan kartu debit. Namun kartu kredit kurang cocok bila digunakan 

oleh ibu rumah tangga karena bisa mendorong sifat konsumtif. 

Empat, belum dibutuhkan. Keuntungan yang ditawarkan oleh kartu kredit 

memang menggiurkan sebagian nasabah yang merasa membutuhkan kartu 

kredit. Namun bagian sebagian lagi merasa bahwa kartu kredit belum dibutuhkan 

untuk keperluan mereka sehari. Seperti informasi dari bapak Adi bahwa: 

“...aku sekarang nggak pake kartu kredit. Mungkin ntar aja kalau dirasa 

cukup perlu dan membutuhkan. Kalau sekarang pake malah takut tergoda 

untuk keperluan yang nggak penting.” 

 
Dari pernyataan tersebut, kartu kredit tidak akan dirasakan manfaat dan 

keuntungannya jika pemegang kartu merasa belum membutuhkan kartu kredit 

tersebut. Mungkin karena nasabah merasa bahwa uang tunai atau penghasilan 

yang dimiliki masih cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa bantuan kartu 

kredit. Suatu barang akan bermanfaat jika memang dibutuhkan begitu juga 



 

 

sebaliknya. Mungkin ada pilihan lain yang lebih menguntungkan daripada 

menggunakan kartu kredit, misalnya dengan kartu debit atau ATM bahkan uang 

tunai. Bisa juga yang menjadi alasan adalah karena lebih beresiko jika digunakan 

saat ini, tapi suatu saat tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan kartu 

kredit tersebut.  

Jadi berdasarkan hasil penelitian, beberapa alasan internal yang menjadi 

pertimbangan nasabah untuk menghindari kartu kredit yang pertama adalah self 

control yang kurang baik sehingga di khawatirkan nantinya tidak bisa 

menggunakan kartu kredit secara bijak  yang bisa menimbulkan permasalahan 

besar pasak daripada tiang atau pengeluaran yang lebih besar daripada 

penghasilan karena tidak bisa mengatur dengan baik. Alasan kedua adalah 

penggunaan kartu kredit tidak identik dengan gaya hidup orang kaya. Memang 

bagi sebagian orang dengan memegang kartu kredit bisa menaikkan levelnya, 

namun bagi sebagian orang justru dengan kartu kredit itu sama saja membawa 

hutang dimana-mana. Jadi bagi mereka jauh lebih baik memegang kartu debit 

daripada kartu kredit. 

Persepsi selanjutnya adalah penggunaan kartu kredit bisa mendorong 

sifat konsumtif karena pemegangnya tidak merasa mengeluarkan uang ketika 

melakukan transaksi sehingga terkadang membuat pemegangnya tidak bisa 

mengendalikan diri, dan ini sangat tidak dianjurkan bagi nasabah yang tidak bisa 

bijak dalam menggunakannya. Kartu kredit ini kurang cocok bagi ibu rumah 

tangga yang cenderung lebih konsumtif, namun cocok bagi para bisnisman atau 

nasabah yang bekerja dengan mobilitas tinggi dan lebih memerlukan transaksi 

dengan kartu kredit.  Alasan terakhir untuk menghindari kartu kredit adalah 

karena belum membutuhkan kartu kredit. Nasabah yang belum membutuhkan 

kartu kredit merasa tidak akan mendapatkan manfaat yang besar jika 

menggunakannya. Belum membutuhkan karena mungkin uang tunai atau 



 

 

penghasilan yang dimiliki masih bisa mencukupi untuk bertransaksi atau 

memenuhi kebutuhan mereka.  Dengan demikian bagi golongan nasabah yang 

memilih menghindari kartu kredit karena adanya persepsi bahwa kkartu kredit 

lebih banyak membawa kerugian daripada keuntungan bagi mereka. 

 

4.2.2.2 Persepsi Eksternal dalam Pengambilan Keputusan untuk 

Menghindari Kartu Kredit 

Selain faktor internal dari nasabah, ada beberapa faktor eksternal yang 

mempengaruhi persepsi sebagai pertimbangan untuk menghindari penggunaan 

kartu kredit. faktor eksternal tersebut secara umum dilihat dari bank yang 

menerbitkan kartu kredit. Hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat 

suku bunga, BI checking, kredibilitas bank penerbit dan ketidakterbukaan bank. 

Berikut adalah penjelasannya masing-masing yaitu: 

Satu, tingkat suku bunga. Suku bunga kartu kredit merupakan mayoritas 

pertimbangan golongan yang memilih untuk menghindari kartu kredit. Tingkat 

suku bunga setiap bank tidak sama, rata-rata berkisar antara 2,5%-4% per bulan 

atau sekitar 30%-48% per tahun. Tingkat suku bunga yang sangat fantastik, 

dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit yang lain yang berkisar antar 15-

20% per tahun dirasa sangat menjerat penggunanya secara tidak langsung. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Ganis bahwa: 

“...kalau menurutku kartu kredit itu sangat merugikan nasabahnya, karena 
bunganya yang sangat tinggi. Sekitar 3%-4% per bulan atau 42%-48% 
per tahun. Kemudian kalau nggak dibayar lunas, yang dapet beban bunga 
juga mulai tagihan awal, atau istilah yang sering diketahui itu sistem 
bunga berbunga. Aku aja kalo nggak diwajibkan punya juga nggak bakal 
pake soale tahu kalo aku konsumtif. Takut masih belum bisa mengontrol.” 
 
Dengan  tingkat suku bunga yang sangat tinggi resiko yang dihadapi 

nasabah pun juga tinggi, dan bagi bank sendiri meskipun juga memiliki resiko 

yang tinggi namun  potensi keuntungan yang juga tinggi maka bank pun berani 



 

 

mengambil langkah ini, hal ini sesuai dengan prinsip high risk high return. Ketika 

nasabah dibebankan tingkat suku bunga yang tinggi, dan nasabah tersebut 

memiliki karakter (character) yang kurang bagus, bisa jadi suku bunga tersebut 

menjebak dan menjerat nasabah khususnya ketika nasabah tidak membayar 

penuh atau melunasi tagihannnya setiap bulan. 

Berdasarkan informasi singkat mbak Ganis ini, bank tempat beliau 

bekerja merupakan salah satu bank terbesar yang juga menerbitkan kartu kredit, 

dimana pegawainya juga diwajibkan untuk menggunakan fasilitas kartu kredit 

tersebut tanpa terkecuali. Resiko yang tinggi dialami oleh pemegang kartu kredit 

dan bank yang menerbitkan. Seperti yang telah diungkapkan mbak Ganis 

mengenai resiko yang dihadapi bahwa:  

 “...keduanya menanggung resiko, bagi bank termasuk risiko tinggi, maka 

bunganya mahal karena tidak dicover jaminan. Risiko bagi pemegang 

kartu kredit misal: risiko nilai tukar (jika kita belanja dalam bentuk valuta 

asing), risiko gagal bayar, risiko operasional (jika kartu kredit dicuri 

orang). Maksimum belanja jangan sampai melebihi gaji/pendapatan, serta 

usahakan membayar penuh setiap tagihan, agar kita tak dikenakan bunga 

berbunga.” 

 

Tingkat suku bunga kartu kredit yang tinggi melebihi suku bunga kredit 

biasa memang berdasarkan resiko yang akan diterima oleh bank. Seperti 

informasi diatas, persyaratan kartu kredit sangat mudah dan tidak dicover 

jaminan apapun sehingga resiko gagal bayar dari nasabah sangat tinggi. Oleh 

karena itu, agar pengembalian (return) yang diterima seimbang dengan 

resikonya (risk) yang tinggi, tingkat suku bunga kartu kredit yang dibebankan 

juga tinggi. 

Dua, BI Checking. BI checking berfungsi untuk mengetahui dan 

mengecek IDI nasabah sehingga diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kondisi 

pembayaran debitur, digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas 

kredit, seperti apakah status pembayarannya lancar, kurang lancar, dalam 



 

 

perhatian khusus, diragukan atau macet. Ketika seorang nasabah dalam  IDI nya 

dialporkan bermasalah, itu akan mempengaruhi penilaian bank terhadap 

nasabah tersebut.  

Bapak Wibowo mengungkapkan alasan beliau tidak mau menggunakan 

kartu kredit bahwa : 

 “...kalo banknya bagus kemungkinan list kita di Bi checking juga bagus. 

Tapi kalo banknya jelek nantinya akan mempengaruhi list kita di BI 

checking jadi kurang bagus juga.  Kalo gak bisa bayar atau telat sehari 

aja ntar nama kita bisa kena di BI checking. Kan klo kita ada di list BI 

checking jelek kan nanti juga mempengaruhi kalo kita mau ngajuin kredit 

ke bank lain”. 

 

Dari informasi Pak Wibowo, BI checking secara tidak langsung memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi nasabah. Karena jika bank yang 

kita pilih memilki catatan kasus yang kurang baik maka akan berpengaruh juga 

terhadap list kita di BI checking. Alasan  yang hampir sama juga dikemukakan 

oleh Bapak Fachri bahwa : 

“...bunganya terlalu tinggi, takut gak bisa bayar. Ntar malah report di BI 

checking  jadi jelek. Kan telat bayar sehari saja langsung masuk 

tunggakan di BI checking, list kita jadi jelek .” 

 

Alasan yang serupa juga disampaikan oleh bapak Adi yang 

mempertimbangan BI checking sebagai pendukung untuk menghindari 

penggunaan kartu, beliau mengatakan bahwa: 

“...kalau telat bayar bisa langsung masuk BI checking. Kaya atasan ku 
dulu yang di jogja dulu pernah pake kartu kredit trus udah berhenti, tapi di 
BI checking dia masih ada tunggangkan jadi reportnya masih jelek.  Jadi 

kalo mau nutup kartu kredit harus minta surat keterangan dari bank yang 
bersangkutan biar kita ada bukti buat BI checkingnya. Akhirnya  kemarin 
atasanku bayar sampe 5 juta buat nutupin dan bersihin namanya di BI 
checking” 

 

Dari dua informasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi kita di BI 

checking bisa mempengaruhi kredibilitas kita sebagai nasabah dalam perbankan. 

Kasus saat ini bisa mempengaruhi keperluan nasabah masa datang khususnya 



 

 

yang berhubungan denga kredit di perbankkan. Ketika nasabah memiliki riwayat 

yang kurang baik dalam perbankan maka akan sulit jika selanjutnya ingin 

mengajukan kredit lagi. Namun ketika riwayat nasabah  dalam perbankan baik 

maka akan mendapatkan kemudahan jika selanjutnya ingin mengajukan kredit 

lagi. BI-Checking adalah suatu proses pengecekan yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan baik bank maupun non bank, melalui suatu sistem yang disebut 

Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia. SID adalah 

suatu sistem yang didalamnya berisi data debitur  atau nasabah dari seluruh 

anggotanya yang terdiri dari Bank Umum, BPR, dan beberapa Perusahaan 

Pembiayaan. Hasil keluaran atau output yang diperoleh dari pengecekan disebut 

Informasi Debitur Individual (IDI). Didalam IDI dapat diketahui hal-hal yang 

berkaitan dengan kondisi pembayaran debitur, digambarkan dengan informasi 

hari tunggakan dan kualitas kredit, seperti apakah status pembayarannya lancar, 

kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan atau macet. Contohnya 

apabila debitur pernah menunggak pembayaran kredit dan dikategorikan macet 

dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, maka data tersebut akan terlihat di BI-

Checking yang di akses. Jadi tujuan adanya BI-Checking ini adalah satu agar 

masyarakat menjadi lebih teliti/perhatian terhadap fasilitas kredit yang 

diterimanya. Dua bagi lembaga keuangan, diharapkan dapat membantu proses 

persetujuan kredit, serta menjadi alat untuk pelaksanaan manajemen resiko 

khususnya resiko kredit. Tiga agar secara signifikan angka kredit bermasalah 

dapat ditekan. 

Tiga, Kredibiltas Bank Penerbit. Jumlah bank yang menerbitkan kartu 

kredit sudah semakin meningkat. Tidak hanya bank konvensional, tetapi bank 

syariah juga mulai memasuki pasar kartu kredit. Kartu kredit yang diterbitkan oleh 

bank tertentu memiliki nilai lebih tersendiri di mata nasabah. Bank yang sudah 

lama berdiri dan memiliki nasabah yang besar serta mempunyai sejarah yang 



 

 

baik akan lebih dipilih oleh nasabah karena kredibilitasnya yang baik. Hal ini 

disebabkan karena kredibilitas yang baik akan berpengaruh terhadap resiko yang 

dihadapi oleh bank maupun nasabah sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Wibowo mengenai pertimbangannya yang belum menggunakan kartu 

kredit karena ingin melihat dulu kredibilitas bank yang menerbitkannya. Bapak 

Wibowo mengungkapkan bahwa: 

“...lihat dulu yang nerbitin kartu kreditnya. Kalau yang nerbitin kartu kredit 
banknya bagus ya ntar bisa dicoba tapi kalo banknya kurang bagus ya 
nggak usahlah. Kalo kredibiltas banknya bagus bisa lebih dipercaya 
daripada yang belum jelas kredibilitasnya. Soalnya ini berpengaruh juga 
terhadap list BI checkingnya” 

 

Seperti yang menjadi salah satu alasan nasabah dalam pembahasan 

sebelumnya mengenai BI checking, bahwa penyebab seorang nasabah bisa 

masuk dalam daftar blacklist BI checking bukan hanya semata-mata karena 

kesalahan nasabah tetapi bisa jadi karena kesalahan bank yang kurang 

profesional. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa input data yang berisi 

informasi kualitas kredit ini bersumber dari bank atau perusahaan pembiayaan 

yang menjadi anggota SID, dan bukan dari BI. Jadi pihak yang bertanggung 

jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan kepada BI adalah si pemilik 

data, yaitu lembaga keuangan anggota SID. Sehingga kredibilitas bank yang baik 

menjadi salah satu penilaian dalam mempertimbangan penggunaan dan 

pemilihan kartu kredit.  

Kredibilitas bank penerbit kartu kredit bisa dilihat dari beberapa hal. 

Antara lain laporan keuangannya, banyak tidaknya kasus yang terjadi di bank 

tersebut khususnya permasalahan kartu kredit. Kasus Kartu Kredit yang 

bermasalah menjadi pertimbangan lain kenapa pegawai bank ini memilih untuk 

menghindari atau tidak menggunakan fasilitas kartu kredit adalah karena 

banyaknya permasalahan atau kasus-kasus yang disebabkan oleh penggunaan 



 

 

kartu kredit baik yang disebabkan oleh penggunanya maupun bank yang 

menerbitkannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Fachri mengenai kasus 

yang menimpa teman kerjanya bahwa : 

“...dulu salah satu CS disini juga pernah ada kasus, beliau kan ngajuin 

kartu kredit, tapi ternyata nggak di acc kan. Trus  beberapa waktu 

kemudian dapat telpon kalo pengajuan kartu kreditnya di acc dan katanya 

kartu kreditnya akan segera dikirim. 2 bulan kemudian beliau dapet 

amplop yang isinya itu tagihan plus denda karena telat bayar. Nah kaget 

kan, tagihan bulan sebelumnya aja nggak ada, tapi bulan selanjutnya 

malah udah tagihan plus denda. Akhirnya komplain.” 

 

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Fachri ini dapat kita lihat bahwa 

kasus-kasus yang dihadapi pengguna kartu kredit memberikan kerugian dan 

dampak negatif  bagi penggunanya. Kasus yang disebabkan baik oleh pengguna 

maupun bank yang menerbitkan ini seperti adanya asymetric information dapat 

mempengaruhi hubungan nasabah dengan bank, baik dalam hal pencitraan 

nama baik pengguna maupun bank penerbit yang bersangkutan.  

Bank sebagai salah satu lembaga layanan publik bertanggung jawab 

terhadap kepuasan nasabah. Kepuasan yang diterima nasabah atas pelayanan 

bank dapat meningkatkan kepercaayaan nasabah terhadap bank tersebut yang 

pada akhirnya bisa meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank. Ketika 

kepuasan dan kepercayaan nasabah bisa dijaga dan ditingkatkan, maka 

preferensi loyalitas nasabah semakin kuat. Namun ketika kepercayaan nasabah 

sudah hilang bahkan berkurang akan berakibat kepada kerugian bank tersebut. 

Banyaknya kasus-kasus dan kondisi bank yang buruk dapat merusak 

kepercayaan nasabah kepada bank. Bank yang memiliki kredibilitas baik akan 

lebih dipercaya oleh nasabah. 

Kredibilitas bank yang baik akan meeningkatkan kepercayaan nasabah 

dalam menggunakan jasa dan produk perbankkan. Bank penerbit kartu kredit 



 

 

dengan sedikit kasus komplain akan lebih dipilih meskipun dengan biaya yang 

lebih besar daripada bank yang memiliki banyak catatan kasus kartu kredit. 

Empat, Ketidakterbukaan Bank Penerbit. Dalam memasarkan kartu kredit 

perlu adanya keterbukaan antara nasabah dan bank penerbit sendiri. Jika salah 

satu pihak memiliki informasi yang lebih besar, maka dapat menimbulkan 

asymetris information sehingga pihak yang lain atau yang kurang informasinya 

akan dirugikan. Seperti halnya dalam menawarkan kartu kredit, terkadang pihak 

bank tidak menjelaskan secara detail bagaimana kartu kredit itu sehingga banyak 

nasabah yang akhirnya sedikit “terjebak”. Seperti yang diungkapakan oleh Bapak 

Adibahwa 

“...andaikan semua agen kartu kredit yang ada di luar sana memberikan 

edukasi terlebih dahulu dan bukan mengutamakan dagangannya laku 

terlebih dahulu tentunya nasabah tidak akan terjebak dengan 

penggunaan kartu kredit yang berlebihan yang nantinya akan berakibat 

buruk untuk pengguna kartu kredit itu sendiri.” 

 

Dari ungkapan bapak Adi yang menjelaskan bahwa para marketer kartu 

kredit hendaknya lebih jujur dalam memasarkan kartu kredit agar para pengguna 

kartu kredit bisa lebih paham sehingga dapat mengurangi resiko keduanya.  

Karena ketika nasabah tidak memahami benar segala persyaratan kartu kredit 

dan tidak bisa menggunakan secara bijak akan menimbulakn resiko gagal bayar 

yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keuntungan bank. 

Ketidakterbukaan dari bank penerbit juga bisa dalam bentuk penulisan 

syarat dan ketentuan yang umumnya ditulis dengan huruf yang kecil dengan 

tujuan untuk menyamarkan kepada nasabah. Sehingga dengan begitu nasabah 

menjadi kurang teliti dalam menuliskan informasi untuk aplikasi kartu kredit. 

Disini nasabah dituntut dan diharapkan lebih teliti dalam membaca segala 

ketentuan dan persyaratan yang ditulis agar tidak menyesal dan salah dalam 

menggunakannya dan memanfaatkannya 



 

 

Berdasarkan konsep assymetric information apabila terjadi ketimpangan 

informasi (Assymetric Information) pada salah satu pihak, tentu pihak yang 

memiliki informasi kurang akan merasa tertipu atau dimanfaatkan oleh pihak 

yang memiliki informasi lebih. Dalam kasus ini, pihak bank mungkin mau 

menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya kesalahan mengenai penutupan 

rekening kartu kredit, namun yang disayangkan adalah pihak nasabah terkadang 

tidak mau mengurus penutupan kartu kredit secara langsung karena dianggap 

sangat ribet. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Adi bahwa: 

“...pengalaman teman saya menutup kartu kredit di salah satu bank 

pemerintah juga berbelit-belit nggak cukup sekali datang. kayaknya dari 

pengalaman itu kedepannya lebih milih pake kartu debit dech” 

 

Keterbukaan dari pihak perbankan yang dirasa sangat kurang bisa 

menimbulkan pandangan yang negatif terhadap bank tersebut. Ketika nasabah 

merasa tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas dari pihak bank maka bisa 

menimbulkan kecenderungan nasabah untuk tidak mempercayai bank tersebut  

dan kemungkinan akan berpindah atau memilih bank lain. Ketidakterbukaan 

bank yang lain dalam hal kartu kredit biasanya tidak menjelaskan secara detail 

mengenai bagaimana syarat dan ketentuan yang lain ketika nasabah telat 

membayar atau ingin menutup kartu kreditnyaa. Meskipun tidak menggunakan 

kartu kredit, tetapi menurut Bapak Fachri jika sebagai pengguna kartu kredit 

kemudian ingin menutupnya, maka harus benar-benar memastikan bahwa kartu 

kredit tersebut sudah tidak aktif meskipun terkesaan sangat berbelit-belit. Hal ini 

akan sangat berpengaruh pada nasabah tersebut, beliau mengatakan bahwa: 

“...Jika akan menutup kartu kredit, kita harus menulis surat resmi, datang 
ke Bank, meminta tanda terima, dan yang bertanggung jawab 
menandatangani di tindasan surat kita. Kalau cuma nelpon, bukankah kita 
tak tahu siapa dia? Jadi, prinsipnya, berhubungan dengan instansi 
manapun administrasi harus lengkap dan jelas, lengkap dengan surat, 
tanda terima, tanda tangan dan nama jelas, gunanya agar bisa ditrasir jika 
terjadi sesuatu. Soal black list BI, coba tanyakan lewat Bank penerbit 
kartu kredit tsb, minta tanda lunas (jika memang sudah dilunasi) dan 



 

 

minta Banknya menyurati BI, tindasan kita. Tapi diurus sendiri, jangan 
melalui orang lain, dan tahu posisinya apa dan apa tanggung jawabnya 
orang di Bank yang berhubungan dengan kita.” 
 

Persyaratan yang dirasa terlalu menyusahkan nasabah terkadang 

memicu timbulnya moral hazard. Namun, mengingat pengontrolan disiplin untuk 

mencegah terjadinya praktik moral hazard tersebut umumnya tidak 

dipublikasikan secara penuh dengan berbagai macam alasan, maka sulit 

mengetahui pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada pihak bank. Harus 

disadari sepenuhnya bahwa persepsi pasar tidak selalu dapat tergambar secara 

akurat karena sangat bergantung kepada ketersediaan dan kelengkapan data 

bank yang dipublikasikan kepada nasabah, serta kemampuan nasabah,  kreditur 

serta investor dalam menilai kondisi dan kinerja bank. Padahal hal-hal tersebut 

sangat penting untuk diketahui secara transparan oleh masyarakat yang 

menggunakan jasa suatu bank.  

 Dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah secara eksternal yang 

menjadi pertimbangan untuk menghindari kartu kredit antara lain adalah 

tingginya tingkat suku bunga kartu kredit, BI checking, kredibilitas bank penerbit, 

dan keterbukaan bank penerbit. Tingkat suku bunga kartu kredit yang sangat 

tinggi yaitu 3,5%-4% per bulan mempunyai resiko yang sangat besar bagi 

penggunanya maupun bank penerbit namun juga memberi pengembalian atau 

keuntungan (return) yang tinggi bagi bank. Resiko besar yang dihadapi 

pengguna karena bisa menimbulkan kredit macet atau gagal bayar jika nasabah 

tidak bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak sehingga tagihannya semakin 

membengkak karena mendapatkan tambahan biaya bunga berbunga. Penetapan 

suku bunga yang tinggi ini karena kartu kredit  tidak di lindungi (cover)  jaminan 

oleh penggunanya sehingga bank mengantisipasi dengan bunga yang tinggi 

yang berdasar prinsip high risk high return (resiko tinggi keuntungan tinggi). 



 

 

Tingkat suku bunga bank berbeda-beda tergantung bank yang menerbitkan. 

Bank penerbit yang kredibiltasnya baik juga menjadi pertimbangan bagi nasabah 

karena jika penerbit kartu kredit kurang baik maka bisa berdampak pada list 

nasabahnya. Keterlambatan nasabah dalam membayar atau keterlambatan bank 

penerbit dalam melaporkan bisa berdampak pada list nasabah di BI checking. 

Ketika nasabah telat membayar atau menunggak maka laporannya di BI 

checking akan buruk sehingga bisa berdampak bagi nasabah jika suatu saat 

ingin mengajukan kredit lagi ke bank selama laporan di BI checking tidak 

dibersihkan dulu.  

 Oleh karena itu nasabah yang memilih menghindari kartu kredit karena 

berhati-hati dengan semua kemudahan yang ditawarkan kartu kredit. Apalagi 

selama ini tidak ada pihak bank penerbit yang benar-benar terbuka dengan 

nasabah khususnya ketika menawarkan produk-produk banknya. Yang 

dijelaskan hanya yang baik-baik saja sedangkan konsekuensi yang mungkin 

akan dihadapi nasabah hanya dijelaskan dengan sekilas. Dengan demikian suku 

bunga yang tinggi, ketidakterbukaan bank dan kredibilitas bank yang kurang baik 

dianggap bisa menjebak dan menjerat nasabah pengguna kartu kredit yang 

nantinya bisa dilaporkan kurang baik di BI checking dan akan mempengaruhi jika 

masa akan datang nasabah ingin mengajukan kredit lagi. Sehingga bagi 

golongan ini lebih baik menghindari kartu kredit agar terhindar dari resiko-resiko 

yang merugikan dan sedikit mendapat manfaat. 

 Sesuai penelitian dari Darmapala (2009), pegawai bank yang memilih 

untuk menghindari kartu kredit ini adalah termasuk ke dalam kelompok pertama, 

yaitu melihat kartu kredit lebih banyak kerugian daripada keuntungannya. 

Meskipun belum pernah menggunakan kartu kredit secara langsung, tapi 

pemahaman pegawai bank terhadap bagaimana fakta penggunaan kartu kredit 

dan pengalaman orang-orang terdekat yang menggunakan kartu kredit telah 



 

 

mendorong mereka untuk lebih memilih menghindari kartu kredit. Kartu kredit ini 

(baik konvensional maupun syariah) semuanya mengandung resiko, dan resiko 

ini sebaagian besar terjadi karena penggunanya sendiri. Sehingga bagi mereka 

lebih baik menghindari resiko dengan tidak menggunakan kartu kredit jika tidak 

bisa mengendalikan atau meminimalisir resiko atas penggunaan kartu kredit 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian ini, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dan telah dibahas pada bab sebelumnya, 

terutama tentang persepsi nasabah terhadap penggunaa kartu kredit. Adapun 

Kesimpulan dan saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 

5.1  Kesimpulan  

a) Pegawai bank pemegang kartu kredit masih banyak yang belum 

mengetahui keberadaan kartu kredit syariah. Bagi pemegang yang 

selama ini menggunakan kartu kredit konvensional jika sudah mengetahui 

kartu kredit syariah, mereka ingin berpindah dari kartu kredit konvensional 

ke kartu kredit syariah. Namun juga berharap kartu kredit syariah bisa 

digunakan seperti kartu kredit konvensional. 

b) Pegawai bank yang memutuskan untuk menghindari kartu kredit, masih 

berharap akan keberadaan kartu kredit syariah agar terhindar dari riba, 

dapat mengontrol pada transaksi yang halal meyakini bahwa sistem 

syariah lebih baik. Yang membedakan pada kartu kredit yang diterbitkan 

bank konvensional menggunakan sistem bunga yaitu jika terjadi 

keterlambatan atau tagihan hanya dibayar minimum maka tagihan 

selanjutnya yang dikenakan bunga adalah total seluruh tagihan tanpa 

dikurangi pembayaran minimum yang sudah dibayarkan.  Sedangkan 

pada bank syariah menggunakan akad kafalah, ijarah dan qard  yaitu jika 

nasabah membayar tagihan minimum maka yang ditagih bulan 

selanjutnya adalah sisa tagihan yang belum dibayar ditambah tagihan 



 

 

bulan saat ini dan fee, sedangkan biaya keterlambatan akan dijadikan 

dana sosial. 

c) Pegawai bank yang memilih menggunakan kartu kredit karena 

merasakan mendapatkan manfaat yang besar seperti lebih efisien (praktis 

dan lebih aman), sangat membantu sebagai alat cadangan dan sebagai 

alat penunda pembayaran. Kredibilitas bank penerbit yang baik serta 

fasilitas beragam yang ditawarkan mampu meningkatkan kepercayaan 

dan kepuasan penggunanya. Pegawai bank pengguna kartu kredit ini 

meskipun selama ini cukup puas dengan  kartu kredit, juga merasakan 

kekecewaan karena mendapatkan denda keterlambatan saat lupa 

membayar dan pihak bank tidak berusaha mengingatkan. Denda ini 

dirasa menjerat karena jumlahnya yang diluar dugaan dan nasabah tidak 

bisa banyak bertindak kecuali untuk segera melunasinya dan tidak 

mengulangi lagi. 

d) Nasabah yang memutuskan untuk menghindari atau tidak menggunakan 

kartu kredit mempunyai berbagai pertimbangan antara lain self control 

yang kurang baik, pandangan bahwa kartu kredit bukan gaya hidup orang 

kaya, mendorong sifat konsumtif penggunanya dan belum membutuhkan 

kartu kredit. Sedangkan dari faktor eksternal yang mempengaruhi 

pertimbangan pegawai bank untuk menghindari penggunaan kartu kredit 

adalah tingkat suku bunga, Bi checking, kredibilitas bank penerbit dan 

ketidakterbukaan bank. Pegawai bank ada yang lebih memilih kartu kredit 

dan ada juga yang lebih memilih kartu debit. Pegawai bank yang memilih 

kartu debit karena mempunyai beberapa kelebihan yaitu antara lain 

persyaratannya lebih mudah, bisa  mengontrol pengeluaran, pengambilan 

uang tunai yang lebih cepat dan bebas biaya. Sedangkan yang tidak 

memilih kartu debit antara lain karena dana tabungan mereka yang 



 

 

dipecah-pecah ke beberapa bank, jumlah toko yang menerima 

penggunaan kartu debit juga lebih sedikit, digunakan untuk transaksi yang 

jumlahnya tidak terlalu besar, jika hilang resiko lebih besar karena 

berhubungan langsung dengan tabungan. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan tersebut dapat disarankan: 

1. Bank penerbit kartu kredit lebih memperhatikan edukasi dan kedisiplinan 

kepada nasabah pengguna kartu kredit untuk mengurangi resiko-resiko 

penggunaan kartu kredit khususnya resiko gagal bayar. Persyaratan 

operasional yang mudah, namun penyampaian informasi harus lebih jelas 

daan jujur agar nasabah tidak merasa dijebak. 

2. Nasabah pengguna kartu kredit lebih selektif, jeli dan berhati-hati dalam 

memilih jenis-jenis kartu kredit. Minta informasi sejelas-jelasnya mengenai 

persyaratan, mekanisme pembayaran dan biaya keterlambatan karena 

biasanya pihak bank hanya menjelaskan secara implisit. Dimana yang 

dijelaskan adalah promo yang bagus-bagus dan seringkali terkesan 

menyembunyikan persyaratan dan ketentuan yang lain seperti biaya dan 

denda. Nasabah juga harus bisa memilih kartu kredit sesuai 

kebutuhannya agar tidak terdorong untuk menjadi konsumtif. 

 


