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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi pengguna kartu kredit dalam menggunakan kartu kredit. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Malang yang memiliki 
dan menggunakan kartu kredit sebanyak 96 orang. Teknik yang dipakai untuk 
menguji data penelitian adalah regresi linier berganda dengan software SPSS 17. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah imbalan/hadiah, keamanan, 
biaya, dan penerimaan kartu kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
keamanan dan penerimaan kartu kredit berpengaruh signifikan terhadap persepsi 
pengguna dalam menggunakan kartu kredit; dan variabel hadiah dan biaya tidak 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 
kredit. Hal ini berarti bahwa persepsi pengguna kartu kredit dipengaruhi oleh 
variabel keamanan dan penerimaan kartu kredit. Implikasi dari penelitian ini 
relevan bagi perbankan untuk memperhatikan faktor-faktor penentu yang 
mempengaruhi persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Berdasarkan 
penelitian ini dapat diketahui bahwa persepsi terhadap suatu teknologi informasi 
berperan dalam pengaplikasian dan perkembangan sistem teknologi informasi.  

 
 

Kata kunci: imbalan/hadiah, keamanan, biaya, penerimaan, persepsi, dan kartu 
kredit.  
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(Research to Citizens of Malang City) 
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Abstract 

 
The objectives of this research are to examine some determinant factors that 

influence the user perception of using credit card. The respondents of this 
research are citizens of Malang City who have credit card and use it. Researcher 
has got response from 96 respondents. The technique that used for analyze data 
was multiple regression analysis by SPSS 17 software. The variables that used in 
this research are reward, security, fee, and credit card acceptance. The result of 
this research shows that security and credit card acceptance significantly 
influence user perception of using credit card; reward and fee do not significantly 
influence user perception of using credit card. The conclusion of this research is 
user perception of using credit card is influenced by security and credit card 
acceptance. The implication of this research is relevant toward bank sector to 
consider determinant factors which influence user perception of using credit card. 
From this research we know that perception of system technology have part in 
implication and development of information system technology. 

 
 

Keywords: reward, security, fee, acceptance, perception, and credit card 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain. Salah 

satu interaksi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

adalah saling tukar menukar barang (barter). Barter dilakukan karena setiap orang 

tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dan memerlukan orang lain untuk 

memenuhinya. Barter dapat terjadi jika terdapat kesamaan keinginan untuk saling 

tukar menukar dan terdapat barang yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah 

pihak atau lebih sehingga mereka dapat saling tukar-menukar barang, hal ini 

sering disebut ”double coincidence of wants” (Insukindro, 1997 dalam Hariyanto, 

2009). Barter kemudian menjadi aktivitas perdagangan paling kuno sebelum 

manusia mengenal alat tukar seperti uang (Djali, 2010).  

Barter digunakan beberapa waktu hingga akhirnya barter mulai tergeser 

dengan penggunaan uang komoditas (commodity money). Benda yang digunakan 

sebagai uang komoditas adalah benda-benda yang diterima umum, digemari 

dimana-mana, benda yang setiap waktu dapat ditukar dengan barang apapun, dan 

jumlahnya terbatas. Misalnya kulit binatang dan kerang dari laut. Orang Romawi 

menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Pengaruh 

orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang (Darmawan, 2010).  

Uang komoditas juga lama kelamaan mulai tergeser dengan uang logam. Hal 

ini dikarenakan, logam lebih digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, 
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memiliki nilai tinggi, mudah dipindahkan, dan mudah dipecah-pecah tanpa 

mengurangi nilainya, dan harganya tetap dalam waktu yang panjang. Logam yang 

memenuhi syarat ini adalah emas dan perak.  

Perkembangan perekonomian menjadikan kegiatan tukar-menukar yang harus 

dilayani dengan uang logam semakin berkembang, dan hal ini tidak diimbangi 

dengan jumlah logam yang tersedia. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan 

untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan dan 

pengangkutan). Alasan inilah yang menyebabkan terciptanya uang kertas. 

Uang kertas merupakan tanda kepercayaan bahwa mereka dapat menukarkan 

uang kertas tersebut dengan uang logam. Lambat laun uang kertas berkembang 

menjadi kepercayaan yang bertumpu pada legalitas oleh pemerintah (dicetak dan 

diedarkan oleh pemerintah). Pada tahap perkembangan selanjutnya, penerimaan 

suatu uang kertas tertentu yang didasarkan pada kepercayaan, tidak lagi terbatas 

pada kawasan satu negara (Fafa, 2010). 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat uang kertas dianggap 

memiliki kelemahan. Kelemahan itu antara lain masalah keamanan dan tidak 

praktis (dompet akan terlihat tebal saat membawa uang dalam jumlah besar). 

Adanya kelemahan yang dimiliki uang ini, membuat bank-bank mulai 

menawarkan sejumlah produk untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pembayaran dengan tanpa menggunakan uang tunai. Salah satu produk yang 

ditawarkan tersebut adalah kartu plastik (dalam hal ini kartu kredit). 

Kelebihan dari penggunaan kartu plastik dibandingkan dengan penggunaan 

uang adalah kepemilikannya yang jelas. Saat uang tunai hilang, tidak akan 
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diketahui siapa yang benar-benar mengambil uang tersebut, sedangkan saat kartu 

plastik hilang, segala bentuk transaksi akan dengan mudah terlacak (Haqqi, 2010). 

Selain itu, dengan adanya kartu plastik, orang-orang tidak perlu lagi membawa 

uang tunai dalam jumlah banyak dan dapat mencegah pencurian uang dalam 

jumlah besar.  

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 menggolongkan kartu plastik 

menjadi kartu kredit, kartu debit dan/atau kartu ATM (Automated Teller 

Machine). Kartu debit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 

yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul 

dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban 

pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan 

pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk 

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kartu 

ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai 

dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika 

dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau 

lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Kartu kredit adalah APMK 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 untuk 
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melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara 

sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa kartu ATM dan kartu debit memiliki 

persamaan, yaitu ketika transaksi terjadi dengan seketika dana tabungan yang 

dimiliki pemegang kartu akan berkurang. Dengan adanya persamaan ini, bank-

bank di Indonesia mulai menggabungkan fungsi dari kartu debit dan kartu ATM. 

Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan pengguna dalam penarikan tunai 

dan membayar sesuatu (seperti berbelanja di supermarket, membayar kamar hotel, 

atau membayar makanan di restoran) dengan hanya membawa satu kartu yaitu 

Debit & ATM. 

Data Bank Indonesia menunjukkan hingga bulan Desember 2010, jumlah 

kartu kredit yang beredar telah mencapai 13 juta kartu (Tabel 1.1). Meskipun 

pangsa pasar kartu kredit tidak sebesar kartu debit yaitu 48 juta kartu, tetapi dalam 

jangka waktu lima tahun jumlah kartu kredit meningkat sebesar 65%. Dengan 

bertambahnya jumlah kartu yang beredar dari tahun ke tahun, nominal transaksi 

juga meningkat dengan pesat. Nominal transaksi kartu kredit pada Desember 

tahun 2010 meningkat hingga 19% dibandingkan tahun 2009 pada bulan yang 

sama. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nominal kartu debit+ATM yang 

hanya sebesar 11%, pertumbuhan kartu kredit sangatlah bagus. Potensi pasar dari 

kartu kredit sangat besar dan tentu tidak mudah meraihnya tanpa upaya pemasaran 

dari bank dan perusahaan pembayaran. 
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Tabel 1.1 

Pertumbuhan Kartu Plastik di Indonesia 

Tahun 
Jumlah 

Kartu Kredit 
yang Beredar 

Nominal 
Transaksi 

Kartu Kredit    
(Milyar 
Rupiah) 

Jumlah Kartu 
Debit + ATM 
yang Beredar 

Nominal 
Transaksi Kartu 

Debit + ATM 
(Milyar Rupiah) 

2006 8.215.923 57.344,08 28.147.121 1.187.131,31
2007 9.177.861 72.776,11 32.694.772 1.680.065,90
2008 11.548.318 107.113,86 40.298.706 2.056.239,69
2009 12.259.295 137.253,46 41.151.850 1.811.496,37
2010 13.574.673 163.208,49 48.873.080 2.001.853,20
Sumber: Bank Indonesia 

Data di atas menunjukkan optimisme perbankan terhadap perkembangan 

kartu plastik di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu hal yang positif, karena 

pada dasarnya penggunaan kartu kredit akan meningkatkan efisiensi sistem 

pembayaran.  

Masyarakat Indonesia lebih menggemari kartu debit dibanding kartu kredit. 

Hal ini dikarenakan gaya hidup orang Indonesia yang kurang menyukai hutang. 

Masyarakat lebih menyukai rasa aman saat berbelanja menggunakan uang mereka 

sendiri dan tidak perlu memikirkan pembayaran atas hutang mereka. Dalam 

rangka untuk menarik minat konsumen terhadap penggunaan kartu kredit, bank 

berupaya memberikan imbalan/hadiah kepada pengguna kartu kredit.  

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kartu kredit. Bank memberikan 

imbalan baik itu berupa diskon, cash back, point reward kepada pengguna kartu 

kredit agar pandangan masyarakat mengenai kartu kredit tidak terpaku pada 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan menggunakan kartu kredit. Selain itu, 

penggunaan kartu kredit yang diterima di seluruh dunia lebih disukai 
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dibandingkan dengan kartu debit. Oleh karena itu beragam cara digunakan untuk 

mempromosikan kartu kredit.  

Beberapa hal dapat mempengaruhi persepsi pengguna dalam menggunakan 

kartu kredit. Salah satunya adalah biaya yang seringkali menjadi hal yang tidak 

disukai oleh pengguna kartu kredit. Selain biaya, masyarakat memperhitungkan 

penerimaan terhadap kartu kredit dalam lingkup nasional maupun internasional. 

Keamanan juga tidak boleh dianggap remeh dalam menggunakan kartu. Di 

samping semua hal ini, masyarakat mungkin akan tergiur oleh imbalan/hadiah 

yang ditawarkan untuk kartu kredit. Penulis membatasi hal-hal yang dapat 

mempengaruhi persepsi pengguna terhadap pengunaan kartu kredit menjadi empat 

faktor di atas dan akan dijelaskan satu persatu. 

Imbalan/hadiah merupakan tawaran kesempatan kepada seseorang untuk 

memenangkan uang tunai, perjalanan, atau barang karena membeli sesuatu (Kotler 

dan Keller, 2007). Imbalan/hadiah di sini dibatasi hanya imbalan yang real dan 

bukan dalam bentuk kenikmatan. Imbalan/hadiah yang diberikan oleh bank dapat 

berupa diskon, cash back, dan point reward. Imbalan ini diberikan dalam rangka 

mempromosikan produk-produknya dan mempertahankan konsumen yang telah 

menggunakan produknya. Carten et al. (2006) menemukan bahwa program hadiah 

sangat berhubungan dengan pilihan pembayaran. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Gan dan Maysami (2006), dan Durkin (2002) dalam Zinman (2004). Tetapi 

berbeda dengan penelitian Sanjaya dan Gunawan (2007) yang menemukan bahwa 

point reward tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan kartu 



 

 

7

kredit. Palilati (2007) juga mengindikasikan bahwa hadiah bukan merupakan 

tujuan utama bagi nasabah. 

Keamanan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi pertimbangan 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Banyak peristiwa yang terjadi 

menyangkut masalah kejahatan kartu kredit. Modus kejahatan kartu kredit ini bisa 

berupa Identity Theft, Account Take Over, Merchant Take Over, dan Carding 

(Sormin, 2007). Akibat dari carding yang dilakukan oleh orang Indonesia, pada 

tahun 2004 Indonesia tercatat sebagai negara dengan peringkat pertama dalam hal 

persentase kejahatan kartu kredit dan transaksi kartu kredit yang (nomor IP-nya) 

berasal dari Indonesia secara resmi diblokir di Amerika (Anonymous, 2010). Oleh 

karena itu, bank harus memberikan rasa aman kepada pengguna kartu kredit 

dalam bertransaksi. Keamanan sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan 

dimana masyarakat tidak perlu khawatir akan sesuatu hal. Terdapat beberapa hal 

yang dapat digunakan sebagai aspek keamanan, yaitu otorisasi, aspek kerahasiaan, 

dan kontrol akses. Dengan adanya jaminan keamanan dalam menggunakan kartu 

kredit, maka masyarakat mulai yakin dalam menggunakan kartu kredit. Mochtar 

(1996a) dalam Marlina (2001) berpendapat bahwa keamanan dalam berbelanja 

merupakan keuntungan bagi pemegang kartu plastik dibandingkan dengan 

menggunakan uang. Mantel (2000) dalam Li et al. (2006) menemukan bahwa 

keamanan merupakan faktor kunci yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembayaran konsumen. Hal ini serupa dengan penelitian Al-Hajri dan Tatnall 

(2007), Gan dan Maysami (2006), Lallmahamood (2007), Borzekowski et al. 

(2006), Zinman (2004), dan Sprenger dan Stavins (2008). 
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Biaya merupakan faktor lain bagi pengguna dalam mempertimbangkan 

penggunaan kartu kredit. Bank menetapkan beberapa jenis biaya untuk kartu 

kredit. Dengan adanya biaya yang dibebankan pada kartu kredit yang dimiliki 

membuat masyarakat mempertimbangkan untuk menggunakan kartu kredit 

mereka atau tidak. Biaya sendiri dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 1999). Biaya yang 

dibebankan bank kepada konsumennya untuk memelihara penggunaan kartu yang 

dipakai antara lain biaya keterlambatan, biaya annual, dan lainnya. Mantel (2000) 

dalam Li et al. (2006) menemukan bahwa biaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembayaran konsumen. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Chirapanda dan Yoopetch (2008), Gan dan Maysami (2006), Li et al. 

(2006), tetapi berbeda dengan hasil Borzekowski et al. (2006) yang menunjukkan 

respon negatif konsumen untuk biaya yang dikenakan untuk transaksi kartu debit. 

Faktor keempat yang diujikan adalah penerimaan kartu kredit. Penerimaan 

merupakan salah satu faktor penting bagi pengguna untuk mempertimbangkan 

penggunaan kartu kredit. Jika suatu kartu dapat digunakan dimanapun, baik itu di 

luar negeri maupun lingkup nasional, maka masyarakat akan menggunakan kartu 

kredit tersebut untuk menggantikan uang. Penerimaan sebuah kartu berarti kartu 

tersebut dapat diterima atau dipercaya untuk digunakan oleh seseorang di suatu 

tempat. Penerimaan di sini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu penerimaan di dalam 

negeri, penerimaan di luar negeri, dan transaksi online. Sprenger dan Stavins 

(2008) menemukan bahwa pemegang kartu kredit tidak sependapat jika kartu 
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debit lebih diterima dibandingkan kartu kredit. Rysman (2004) menemukan 

bahwa penerimaan merchant atas suatu jaringan akan berhubungan dengan pilihan 

konsumen atas jaringan itu. Hal serupa juga dihasilkan oleh Gan dan Maysami 

(2006), Chirapanda dan Yoopetch (2008), dan Moore dalam Carten et al. (2006). 

Persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit sangat beragam. 

Meskipun kartu kredit merupakan salah satu bentuk dari hutang, masih banyak 

orang yang menggunakan kartu kredit secara aktif. Faktor yang menjadi alasan 

mereka menggunakan kartu kredit juga beragam, salah satunya adalah promosi 

hadiah yang ditawarkan oleh bank untuk pengguna kartu kredit sangat 

menggiurkan. Misalnya, tawaran paket liburan ke berbagai tempat serta fasilitas 

yang lengkap (termasuk asuransi dan jasa antarjemput) hanya dengan harga 

murah. Beberapa bank yang menawarkan cash back setiap transaksi hotel, 

maskapai penerbangan, dan pembelian bahan bakar di luar negeri. Selain imbalan, 

penerimaan kartu kredit baik di lingkup nasional, internasional, dan internet juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

Bagi seseorang yang sering berpergian ke luar negeri, kartu kredit sangat 

membantu mereka untuk melakukan pembayaran karena sebagian besar merchant 

di luar negeri menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran. Faktor terpenting 

yang mempengaruhi penggunaan kartu kredit adalah masalah keamanan. 

Pembobolan kartu kredit dan ATM banyak terjadi dengan cara spy cam maupun 

skimmer. Upaya yang dilakukan bank dalam rangka mengurangi kejahatan 

tersebut adalah dengan mengkombinasikan penggunaan magnetic stripe dengan 

chip, dan usaha lainnya. Jadi semakin aman penggunaan kartu kredit, maka 
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pengguna kartu kredit semakin menggunakan kartu kreditnya dengan aktif. Selain 

ketiga faktor di atas, setiap pengguna kartu kredit harus mengerti tentang biaya 

yang dibebankan pada kartu kredit. Kartu kredit memiliki banyak macam biaya 

dibandingkan dengan kartu plastik lainnya, misalnya iuran tahunan, biaya 

keterlambatan pembayaran, biaya over limit, dan lainnya. Dengan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk menggabungkan keempat faktor penelitian yaitu 

imbalan/hadiah, keamanan, biaya, dan penerimaan kartu kredit ke dalam sebuah 

penelitian dalam menentukan penggunaan kartu kredit, dan mengambil judul: 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Pengguna dalam 

Menggunakan Kartu Kredit (Studi pada Masyarakat Kota Malang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Apakah faktor imbalan/hadiah berpengaruh terhadap persepsi pengguna 

dalam menggunakan kartu kredit? 

2. Apakah faktor keamanan berpengaruh terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit? 

3. Apakah faktor biaya berpengaruh terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit? 

4. Apakah faktor penerimaan kartu kredit berpengaruh terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil empiris dan 

menjelaskan secara empiris tentang beberapa hal, seperti: 

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh faktor imbalan/hadiah terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh faktor keamanan terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh faktor biaya terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh faktor penerimaan kartu kredit 

terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

a. Mahasiswa 

Penelitian ini berfungsi sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang 

telah diperoleh selama belajar di Perguruan Tinggi serta dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang perilaku nasabah terhadap penggunaan 

teknologi informasi alat pembayaran, yaitu kartu kredit. 

b. Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini memberikan hasil empiris pada literatur sistem informasi 

sebagai dasar pengembangan, khususnya dalam hal pengaruh faktor 
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imbalan/hadiah, faktor keamanan, faktor biaya, dan faktor penerimaan 

kartu kredit terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

c. Sektor Perbankan 

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perilaku nasabah 

terhadap penggunaan produk teknologi informasi perbankan kartu kredit. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian sistem 

informasi di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan 

perilaku nasabah terhadap penerimaan teknologi di sektor perbankan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan.  

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal 
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ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, 

maka disusun kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan.  

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metode pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis 

dan metode analisis data.  

Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil 

penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sektor perbankan tidak luput dari pengaruh teknologi informasi yang 

berkembang pesat. Produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi 

informasi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang beraneka 

ragam. Keberhasilan suatu sistem informasi dapat dilihat dari terpenuhinya 

kebutuhan nasabah yang akan mendorong kepuasan terhadap sistem informasi 

tersebut (Ramadhani, 2008 dalam Rahmawati, 2009).   

Suatu sistem informasi (SI) atau information system (IS) merupakan 

aransemen dari orang, data, proses-proses, dan antarmuka yang berinteraksi 

mendukung dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari dalam suatu bisnis 

termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan 

manajemen dan para pengguna (Eldon, 2010). Wilkinson (1993) menyatakan 

bahwa sistem informasi adalah suatu kerangka kerja dengan mana sumber daya 

(manusia, komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan (data) menjadi 

keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan.  

Gelinas et al (2005) mengartikan sistem informasi sebagai suatu sistem 

buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis 

komputer atau manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan 

mengelola data serta menyajikan informasi keluaran kepada pemakai.  
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Gelinas et al (2005) menyatakan bahwa terdapat lima manfaat penggunaan 

sistem informasi, yaitu:  

1.  Sistem informasi yang dibentuk memfasilitasi kegiatan operasi 

perusahaan/organisasi seperti mencatat pelanggan dan menyediakan dokumen-

dokumen yang diperlukan.  

2.  Sistem memberikan kemudahan bagi manajemen untuk memantau sistem 

operasional yang sedang berjalan.  

3.  Sistem mampu berintegrasi dengan akuntansi dalam kaitannya dengan proses 

pencatatan.  

4.  Sistem mengarahkan manajemen untuk dapat menyediakan orang, peralatan, 

kebijakan dan komponen lainnya.  

5.  Sistem informasi mengakomodir kebutuhan seluruh pengguna.  

Uraian di atas dapat menginformasikan bahwa sistem informasi merupakan 

suatu sistem dengan menggunakan teknologi komputer dan menyajikan informasi 

untuk pemakainya. Salah satu bentuk sistem informasi yang dihasilkan oleh bank 

adalah kartu plastik (dalam penelitian ini adalah kartu kredit). Kartu kredit 

merupakan suatu sistem yang dihasilkan oleh bank guna memenuhi kebutuhan 

konsumen (nasabah) dalam aktivitas perbankan. 

 

2.2 Sistem Pembayaran 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 

1999 mengartikan sistem pembayaran sebagai sistem yang mencakup seperangkat 
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aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan 

dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

 

2.2.1 Evolusi Uang 

Manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sebelum mereka mengenal uang sebagai alat tukar. Barter mulai dilakukan 

manusia karena kebutuhan hidup mereka semakin bertambah dan mereka tak 

sanggup untuk memenuhinya sendiri sehingga manusia membutuhkan orang lain 

untuk saling bertukar kebutuhan. Barter dapat terjadi jika terdapat kesamaan 

keinginan untuk saling tukar menukar dan terdapat barang yang sama-sama 

diinginkan oleh kedua belah pihak atau lebih sehingga mereka dapat saling tukar-

menukar barang, hal ini sering disebut dengan ”double coincidence of wants” 

(Insukindro, 1997 dalam Hariyanto, 2009). Barter kemudian menjadi aktivitas 

perdagangan paling kuno sebelum manusia mengenal alat tukar seperti uang 

(Djali, 2010). 

Masalah mulai muncul setelah barter digunakan sebagai cara berdagang untuk 

beberapa lama. Masalah itu adalah kesulitan dalam menemukan orang yang 

mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang 

dimilikinya tersebut. Masalah lain yang muncul adalah kesulitan dalam 

memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai 

pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya (Darmawan, 2010). Oleh 

karena itu, manusia mulai memikirkan untuk menggunakan benda-benda tertentu 

untuk digunakan sebagai alat tukar. 
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Benda yang digunakan sebagai alat tukar menggantikan sistem barter disebut 

uang komoditas (commodity money). Benda-benda yang digunakan sebagai uang 

komoditas adalah benda-benda yang diterima umum, digemari dimana-mana, 

benda yang setiap waktu dapat ditukar dengan barang apapun, dan jumlahnya 

terbatas. Benda itu seperti kulit binatang atau kerang dari laut. Orang Romawi 

menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Pengaruh 

orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Transaksi yang awalnya 

dilakukan dengan barter ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat 

tukar yang terbuat dari hasil bumi seperti coklat dan sejenisnya (uang komoditas) 

(Darmawan, 2010). Alat tukar dengan menggunakan uang komoditas juga 

memiliki beberapa kekurangan, yaitu nilai yang dipertukarkan belum mempunyai 

pecahan, banyak jenis uang komoditas yang beredar dan hanya berlaku di masing-

masing daerah, sulit untuk penyimpanan (storage) dan pengangkutan 

(transportation), mudah hancur/tidak tahan lama. 

Alat tukar yang digunakan untuk menggantikan uang komoditas adalah uang 

logam. Hal ini dikarenakan, logam digemari umum, tahan lama dan tidak mudah 

rusak, memiliki nilai tinggi, mudah dipindahkan, dan mudah dipecah-pecah tanpa 

mengurangi nilainya, dan harganya tetap dalam waktu yang panjang. Logam yang 

memenuhi syarat ini adalah emas dan perak. Uang logam ini juga disebut full 

bodied money karena nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. 

Pada zaman uang logam, setiap orang menempa uang, melebur, dan 

memakainya. Setiap orang memiliki hak yang tak terbatas dalam meyimpan uang 

logam. Medium yang digunakan sebagai uang logam mulai dikembangkan, dibuat 
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dari bahan tembikar, keramik, atau perunggu. Tetapi adanya perkembangan 

perekonomian, membuat tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam 

juga berkembang sedangkan jumlah logam terbatas. Penggunaan uang logam yang 

sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan 

dan pengangkutan) menyebabkan terciptanya uang kertas. 

Kesulitan yang terjadi dalam penggunaan uang komoditas yang berupa logam 

mulia ini membuat masyarakat mulai menyimpan uang logamnya di bank, dan 

menerima surat bukti penyimpanan uang. Surat bukti penyimpanan uang logam 

inilah yang sebenarnya menjadi embrio lahirnya uang kertas. Masyarakat yang 

mempunyai surat bukti dapat menukarkannya dengan uang logam yang tersimpan 

di bank. 

Kepercayaan atas mata uang kertas yang pada awalnya tumbuh dari 

penerimaan masyarakat karena dijamin oleh uang logam, akhirnya berkembang 

menjadi kepercayaan yang bertumpu pada legalitas oleh pemerintah, pada saat 

mata uang kertas dicetak dan diedarkan oleh pemerintah. Pada tahap ini jaminan 

logam mulia atas uang kertas yang beredar pada prinsipnya menjadi tidak penting 

lagi.  

Suatu negara tetap perlu memiliki cadangan logam mulia (biasanya emas) 

sebagai jaminan untuk menjaga nilai mata uang suatu negara dibandingkan 

dengan mata uang negara lain. Pada tahap perkembangan selanjutnya, penerimaan 

suatu uang kertas tertentu yang didasarkan pada kepercayaan, tidak lagi terbatas 

pada kawasan satu negara (Fafa, 2010) 
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2.2.2 Bank 

Bank merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menyokong sektor 

moneter di Indonesia. Peranan bank pada saat ini menjadi sangat penting karena 

bank sudah menyentuh setiap kebutuhan dari kehidupan masyarakat. Misalnya 

dalam hal penyimpanan uang, transfer, penggunaan uang elektronik, dan 

pengkreditan. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 

10 November 1998 mengartikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan suatu badan yang 

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya 

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan 

memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (Stuart, 2010). 

Somary (2010) berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang berfungsi 

sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, 

artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Para ahli 

perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi 

keuangan yang berorientasi laba (Putra, 2010). 
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2.2.3 Kebijakan Sistem Pembayaran 

Kebijakan dari sistem pembayaran dijabarkan menjadi lima, yaitu: 

1. Risk Reduction 

Sistem pembayaran mampu meminimalkan risiko dan mendukung stabilitas 

sistem keuangan 

2. Efficiency 

Sistem pembayaran memungkinkan pemrosesan transaksi secara mudah, 

cepat, akurat dengan biaya yang rendah 

3. Safety (Robust System) 

Sistem pembayaran padat dengan teknologi selalu menguji keamanan dan 

keandalan sistem yang digunakan 

4. Fairness 

Sistem pembayaran dapat menjamin keseimbangan dalam pengambilan 

kebijakan sistem pembayaran, dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, 

dan keseimbangan akses masyarakat banyak kepada sistem pembayaran 

5. Consumer Protection 

Sistem pembayaran memberikan perhatian yang seimbang antara kepentingan 

penyelenggara dan konsumen. 

 

2.2.4 Instrumen Pembayaran 

Setiawan (2010) mengartikan instrumen atau alat pembayaran sebagai media 

yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat 

diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Instrumen pembayaran tunai adalah 
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uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sementara instrumen 

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

media kertas atau lazim disebut paper-based instrument seperti, cek, bilyet giro, 

wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau 

lazim disebut card-based instrument seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM 

dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi, saat ini AMPK mulai 

menggunakan teknologi microchips untuk meningkatkan keamanan kartu. 

Penggunaan masing-masing alat pembayaran ini mempunyai implikasi yang 

berbeda-beda terhadap berbagai aspek, seperti aspek hukum, teknis, sistem dan 

mekanisme operasional dan lain-lain.  

1. Tunai/Cash 

Uang tunai masih dipakai saat melakukan transaksi berskala kecil, misalnya 

membeli roti, air mineral, makanan, dan lainnya. Penggunaan media tunai 

dalam transaksi pembayaran ini banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. 

Jika semua pembelian barang dan/atau jasa menggunakan uang tunai maka 

semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah 

relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Supaya lebih 

efisien dan lebih aman, maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang 

penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank. 

2. Non-Tunai/Cashless 

Pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. 

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada 

umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. 
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Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara 

lain melalui penerbitan cek/bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer 

dana dari satu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada 

bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, 

penerbitan kartu kredit dan lain-lain. 

a. Cek 

Cek secara umum dapat diartikan sebagai surat yang berisi perintah tidak 

bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit 

untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang cek. 

b. Bilyet Giro 

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara 

rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening 

yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada 

bank yang sama atau bank lain.  

c. Kartu Kredit (Credit Card) 

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan 

kemudian. Dalam hal ini bank penerbit kartu memberikan kredit kepada 

nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang 

telah disepakati antara bank dan nasabah. 

d. Kartu Debit (Debit Card) 

Transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu debit akan mengurangi 

langsung saldo rekening pemegang kartu yang ada di bank penerbit. Tidak ada 

fasilitas kredit yang diberikan penerbit kepada pemegang kartu. 
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e. Electronic Money (E-Money) 

Salah satu laporan yang diterbitkan oleh BIS (Bank for International 

Settlements) pada bulan Oktober 1996 (Setiawan, 2010) mendefinisikan e-

money sebagai produk-produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah 

dana disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis yang dimiliki 

oleh seseorang. ‘Nilai elektronis’ ini dapat dibeli oleh seseorang dan tersimpan 

dalam peralatan elektronis miliknya dimana nilainya akan berkurang pada saat 

digunakan untuk melakukan pembayaran. Berbeda dengan kebanyakan single-

prepaid card yang ada saat ini (seperti kartu telepon), e-money dimaksudkan 

untuk berbagai keperluan pembayaran. 

Produk e-money dilihat dari media yang digunakan dibedakan menjadi dua 

tipe, yaitu: 

1) Prepaid Card (disebut juga electronic purses) yang “nilai elektronis” -nya 

disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu 

dan pemindahan dananya dilakukan dengan meng-insert kartu ke suatu 

card reader. 

2) Prepaid software (sering disebut juga digital cash) yang mekanisme 

pemindahan dananya dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti 

Internet atau mobile phone pada saat melakukan pembayaran. 

 

2.2.5 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

Alat pembayaran menggunakan kartu adalah alat pembayaran yang berupa 

kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu debit 
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(Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009). Menurut Siamat (1999) dalam 

Marlina (2001), kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh 

bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas 

transaksi barang dan/atau jasa, serta dapat menjamin keabsahan cek yang 

dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan uang tunai. 

Kartu plastik dapat pula diartikan sebagai alat pembayaran menggunakan 

kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank yang dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran atas suatu transaksi dan dapat digunakan untuk menarik 

uang tunai. Kartu plastik dapat berupa kartu ATM, debit, kartu kredit, dan kartu 

prepaid yang masing-masing kartu memiliki fungsi sendiri dalam pemakaiannya. 

Pada sistem perbankan modern ini, masyarakat sedang menuju ke suatu 

sistem pembayaran tanpa uang tunai. Masyarakat mulai menggunakan sistem 

pembayaran baru yang digerakkan oleh inovasi dan teknologi baru untuk 

memenuhi kebutuhan mereka di Indonesia dan seluruh dunia, dan kartu plastik 

merupakan salah satu sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk semua jenis 

transaksi (Marlina, 2001). 

Skripsi ini membahas tentang kartu kredit. Pembatasan ini disebabkan karena 

ketertarikan penulis dengan kartu kredit karena kartu kredit merupakan alat 

pembayaran tanpa uang tunai dan sekaligus hutang bagi orang yang memilikinya. 

Kartu kredit dapat diumpamakan sebagai pisau bermata dua. Jika digunakan 

secara bijaksana dan disiplin, akan banyak gunanya. Akan tetapi dapat 

mencelakakan penggunanya jika digunakan secara kurang hati-hati dan tidak 
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terkontrol. Pada akhirnya dapat menimbulkan bencana keuangan yang besar 

(Zanky, 2010).  

 

2.3 Kartu Kredit 

2.3.1 Sejarah Kartu Kredit 

Konsep pemakaian kartu merupakan salah satu sarana bertransaksi 

sebenarnya sudah dikenal sejak lama (Shamus, 2010). Bermula dari tahun 1920-

an di Amerika mulai digunakan sebuah kartu untuk melayani pembelian bensin. 

Pada era tahun 1970-an mulai lahir mesin-mesin ATM sebagai penanda lahirnya 

pemakaian teknologi informasi dalam hal bertransaksi perbankan. Sejak itu asal 

muasal kartu kredit mulai lahir dan berikut adalah perkembangannya:  

Tahun 1924: Konsep pemakaian kartu untuk transaksi perbankan mulai 

diterapkan oleh 100 buah bank di seluruh dunia.  

Tahun 1938:  Beberapa perusahaan mulai bisa menggunakan antarkartu.  

Tahun 1950: Konsep penggunaan kartu sebagai alat pembayaran ditemukan oleh 

Frank X. McNamara. Pada tahun yang sama lahirlah kartu plastik 

pertama, yaitu Dinners Club yang selanjutnya diikuti oleh 

American EXPRESS.  

Tahun 1958: Bank of America mengeluarkan BangAmericard. AMEX mulai 

merambah pasar entertainmen dan travel dalam hal penggunaan 

kartu.  



26 
 

Tahun 1966: Bank of America menawarkan lisensi untuk membuat kartu 

pembayaran kepada bank-bank lainnya. Pada tahun yang sama pula 

lahirlah MasterCard.  

Tahun 1969:  ATM pertama lahir di Inggris.  

Tahun 1970:  Konsep mengenai kartu kredit diterima secara luas.  

Tahun 1977:  Lahirlah VISA sebagai jaringan penyedia dana.  

Tahun 1994: Transaksi perbankan di Amerika menggunakan sarana elektronik 

mencapai lebih dari 92.08 persen. 

 

2.3.2 Pengertian Kartu Kredit 

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau 

lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan 

sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai (Kasmir, 2002). Sedangkan 

Al-Mushlih dan Ash-Shawi (2010) mengartikan kartu kredit sebagai kartu yang 

dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh 

pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan 

tertentu secara hutang. 

Kartu kredit/credit card adalah alat transaksi pengganti uang tunai yang 

memberikan pinjaman kepada pemegangnya (Wiguna, 2010). Pemegang kartu 

kredit dapat berbelanja dahulu, kemudian pada saat jatuh tempo (umumnya satu 

bulan sekali) dapat membayar jumlah minimal tertentu yang lebih kecil dari 

jumlah pembelanjaannya. Bagian yang belum dibayar akan diperhitungkan 

sebagai pinjaman yang pada umumnya dikenakan bunga harian yang dihitung 
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sejak transaksi dilakukan. Saat ini banyak juga kartu kredit yang langsung 

menawarkan pengaturan kredit dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga 

yang lebih rendah. Jadi, setelah berbelanja pengguna dapat langsung 

mengkonversi tagihannya menjadi cicilan dalam waktu dan bunga tertentu. 

Kartu kredit merupakan salah satu alternatif dalam melakukan pembayaran 

yang umumnya dianggap lebih efisien karena tidak perlu menggunakan uang tunai 

saat membayar suatu transaksi (Dean, 2011). Anonymous (2010) mendefinisikan 

kartu kredit sebagai kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola 

kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat 

pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik 

uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau 

perusahaan pengelola kartu kredit. 

Kartu kredit juga dapat didefinisikan sebagai alat transaksi pengganti uang 

tunai yang diterbitkan oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya, memberikan 

hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera 

dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas 

perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit 

sebagaimana telah ditentukan oleh bank dan lembaga pembiayaan. Lalu pada saat 

jatuh tempo (umumnya satu bulan sekali) dapat membayar jumlah minimal 

tertentu yang lebih kecil dari jumlah pembelanjaannya. Bagian yang belum 

dibayar akan diperhitungkan sebagai pinjaman yang pada umumnya dikenakan 

bunga harian yang dihitung sejak transaksi dilakukan. 
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2.3.3 Jenis Kartu Kredit 

Al-Mushlih dan Ash-Shawi (2009) membagi kartu kredit berdasarkan pilihan 

pembayaran menjadi dua, yaitu: 

1. Kartu Kredit Pinjaman yang Tidak Dapat Diperbaharui (Charge Card)  

Keistimewaan paling menonjol dari kartu ini adalah diharuskannya menutup 

total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang 

diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang 

diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa 

mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya 

dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenai denda keterlambatan. 

Dan kalau menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik 

kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.  

2. Kartu Kredit Pinjaman yang Bisa Diperbaharui (Revolving Credit Card) 

Jenis kartu ini termasuk yang paling popular di berbagai negara maju 

(Purnama, 2010). Pemilik kartu diberikan pilihan cara menutup tagihannya 

secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah 

tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan 

pada tagihan berikutnya. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya 

terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara simultan. 

Jenis kartu kredit menurut batas kreditnya dibagi menjadi tiga (Lestari, 2010), 

yaitu: 

1. Kartu silver, kartu classic, dan kartu biru. Kisaran limit kredit Rp. 3 juta–7 

juta dan kisaran annual fee 125–150 ribu/tahun 
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2. Kartu gold dan kartu premier. Kisaran limit kredit Rp. 5 juta–20 juta dan 

kisaran annual fee 250–300 ribu/tahun  

3. Kartu platinum dan kartu titanium. Kisaran limit kredit Rp. 20 juta–100 

juta dan kisaran annual fee 500–600 ribu/tahun  

4. Kartu cicilan, kartu smart shooping, kartu choice, dan kartu clear card, dll. 

Kisaran limit kredit Rp 5 juta–8 juta dan kisaran annual fee 125–200 

ribu/tahun 

Kartu kredit menurut jaringannya dibagi menjadi tiga (Purnama, 2010), yaitu:  

1. Visa/MasterCard  

                                                        
  Gambar 2.1 Logo Visa                           Gambar 2.2 Logo MasterCard 

Visa dan MasterCard merupakan jaringan yang paling banyak dipakai oleh 

bank penerbit dalam penggunaan kartu kredit di masyarakat. 

2. American Express 

American Express yang berpusat di New York ini merupakan perusahaan 

yang terbaik dikenal untuk kartu kredit, kartu ongkos, dan bisnis cek wisata. 

Di Indonesia, American Express dioperasikan oleh Bank Danamon. 

        
  Gambar 2.3 Logo American Express 

3. Diners Club International 

             
Gambar 2.4 Logo Diners Club International 



30 
 

Saat ini Diners Club International adalah bagian dari Citibank dan telah 

memperluas cakupannya menjadi tidak hanya terbatas pada restoran. Diners 

Club di Kanada dan Amerika Serikat saat ini menjadi bagian dari jaringan 

MasterCard. 

 

2.3.4 Pihak yang Terkait Kartu Kredit 

Pihak-pihak yang berperan penting dalam pemanfaatan kartu kredit 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Pihak penyedia dana, yang dalam hal ini umumnya adalah Bank. Tetapi, ada 

juga penyedia dana yang bukan bank, namun mendapat ijin untuk 

menyalurkan kredit melalui kartu kredit. Mereka ini menjadi pihak yang 

menerbitkan kartu kredit, menyediakan sarana perangkat keras dan lunak yang 

dibutuhkan, serta membuat kartu untuk nasabah. 

2. Pihak penyedia jaringan, atau disebut principal yang menghubungkan para 

penyedia dana dengan para penjual. Penyedia jaringan ini (contohnya: Visa, 

MasterCard, DinersClub, dan sebagainya) menetapkan aturan komunikasi 

untuk transaksi, atau disebut protokol, sehingga transaksi dapat dilakukan 

dengan pasti dan aman. Para penyedia jaringan ini berperan sebagai 

koordinator yang memungkinkan seseorang dapat bertransaksi dimana saja di 

seluruh dunia, sepanjang tempat-tempat transaksi/tempat membeli tergabung 

pada jaringan. 

3. Pihak penjual, atau disebut juga merchant, yang bersedia menerima 

pembayaran dengan memakai kartu kredit. Untuk itu, para penjual harus 
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membayar sejumlah biaya transaksi kepada penyedia dana dan penyedia 

jaringan (biasanya berkisar antara 0.5% sampai 3%). Jika penjual sudah 

menetapkan harga terendah pada barang yang dijualnya, maka pembeli yang 

harus menanggung biaya ini. Bagi penjual, ada dua keuntungan yang 

diperoleh: (1) Kepastian mendapatkan dana, bebas dari kejahatan uang palsu 

atau uang hilang, dan (2) Penerimaan pelanggan yang lebih luas, karena 

pelanggan tidak dibatasi oleh jumlah uang tunai yang dibawanya. 

 

2.3.5 Tampilan Kartu Kredit 

Tampilan kartu kredit yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Tampilan Kartu Kredit 
Sumber : Bank Indonesia 
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Keterangan: 

Tampak Depan:  

1. Chip pada kartu kredit yang selalu diletakkan di bagian depan sisi kartu, 

chip ini telah ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat mengenkripsi data 

sehingga data dapat tersimpan lebih aman. 

2. Nomor kartu yang terdiri atas 16 digit. 

3. Nama pemegang kartu. 

4. Nama penerbit kartu kredit. 

5. Masa berlaku kartu kredit. 

6. Logo jaringan kartu kredit. 

Tampak Belakang: 

1. Magnetic stripe yang masih dapat digunakan jika kartu kredit tersebut 

digunakan untuk bertransaksi di luar negeri. 

2. Signature panel adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada 

kartu kredit yang dimiliki. 

3. Nomor verifikasi yang terdiri atas tiga digit. 

4. Alamat Bank penerbit kartu kredit. 

5. Nama/Logo penerbit kartu kredit. 

 

2.3.6 Kelemahan dan Keunggulan Kartu Kredit 

Disastra (2009) menjelaskan beberapa keuntungan dari kartu kredit 

dibandingkan dengan kartu debit, yaitu: 
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1. Penggunaan uang yang fleksibel. Pemegang kartu memiliki keuntungan untuk 

dapat melakukan pinjaman dengan mudah, dan dapat melakukan pembelian 

atau mengeluarkan uang tanpa menghabiskan uang rekeningnya saat itu. 

2. Fitur-fitur kartu debit seperti pengambilan uang dari ATM juga terdapat pada 

kartu kredit. 

3. Kartu kredit lebih diterima di berbagai tempat, khususnya dalam perdagangan 

online. 

4. Kartu kredit memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding kartu 

debit. 

5. Kartu kredit memberikan cashback dan banyak memberikan penawaran 

seperti point reward, sedangkan kartu debit jarang melakukan penawaran. 

6. Segala pengeluaran dengan menggunakan kartu kredit akan tercatat, sehingga 

akan mudah untuk melacak pengeluaran tersebut. 

7. Limit pemakaian kartu kredit yang ditetapkan dapat mengurangi terjadinya 

overbudget. 

Keunggulan dari penggunaan kartu kredit menurut Vitasarasi (2010) dapat 

dibagi menjadi tiga. Pertama, masalah keamanan. Pemegang kartu tidak perlu 

membawa uang tunai/cash kemana-mana. Cukup membawa sebuah kartu kredit 

dan biasanya kartu itu bisa diterima dimanapun di belahan dunia ini. Pemegang 

kartu juga tidak perlu khawatir kecopetan, kecurian atau kehilangan uang tunainya 

karena saat kartu kredit hilang, mereka cukup menghubungi penerbit kartu itu dan 

dalam hitungan detik kartu tersebut akan diblokir. 
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Kedua, masalah kepraktisan. Tidaklah praktis jika membawa uang tunai 

apalagi dalam jumlah yang besar. Dengan kartu kredit pemegang kartu bisa 

membawa uang dalam jumlah besar.  

Ketiga, masalah akses. Beberapa toko dan perusahaan tertentu hanya 

menerima pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya toko online di internet yang 

sangat mengandalkan pembayaran dengan kartu kredit. Orang tidak akan bisa 

membeli sebuah produk di amazon.com dengan mengirim wesel pos. 

Kelemahan dari penggunaan kartu kredit adalah sebagai berikut: 

1. Biaya yang dikenakan kadang tersembunyi, seperti bunga 0% yang 

ditawarkan bank kepada konsumennya jika mereka melakukan pembelian 

dengan menggunakan kartu kredit. Misalkan sebuah televisi seharga Rp. 

5.000.000, pembeli dapat membayar dengan 5 kali angsuran bulanan Rp. 

1.000.000 mulai dari hari transaksi tanpa dikenakan bunga. Akan tetapi, saat 

membeli televisi secara tunai, maka terdapat diskon yang ditawarkan sebesar 

5%. Dari data di atas, dengan menggunakan perhitungan present value akan 

didapatkan bunga kredit sebasar 1.73%. Jadi meskipun bank menawarkan 

bunga 0%, pada kenyataannya bank tetap memungut bunga. Oleh karena itu 

pengguna kartu harus jeli dalam menggunakan kartu kredit. 

2. Saat pengguna kartu tidak melakukan pembayaran pada bulan itu, maka akan 

dikenakan bunga pada tagihannya. Hal inilah yang bisa menyebabkan 

pengguna terjebak hutang jika tidak segera melunasinya. 

3. Sering terjadi penipuan kartu kredit setiap harinya. 
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4. Kartu kredit yang digunakan di mesin ATM akan dikenakan biaya untuk 

setiap penarikan uang tunai. 

 

2.4 Persepsi 

2.4.1 Pengertian Persepsi 

Setiap manusia memiliki perbedaan dengan manusia lainnya. Perbedaan ini 

dapat membuat seseorang menyenangi suatu objek sementara orang lain tidak 

senang bahkan membenci objek tersebut. Hal ini tergantung bagaimana manusia 

tersebut menanggapi objek tersebut dengan persepsinya. Pada kenyataannya 

sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsi.  

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan 

(Rakhmat, 2005 dalam Rahmanita, 2010). Persepsi merupakan proses penilaian 

seseorang terhadap objek tertentu. Di dalam proses persepsi individu dituntut 

untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat 

positif/negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya. Persepsi juga merupakan 

konsep yang sangat penting dalam psikologi (Eko, 2011). 

Persepsi adalah proses pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory 

stimuli) (Wibisono, 2010). Sensasi merupakan bagian dari persepsi, walaupun 

menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga 

atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan 

diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya baik hal itu 

berupa harapan, nilai-nilai, sikap, ingatan dan lain-lain.  
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Persepsi adalah aktivitas mengamati dengan mengindera, mengintegrasikan 

lalu memberikan penilaian baik bersifat negatif/positif tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan.  

Persepsi dalam menggunakan kartu kredit tidak terbatas oleh nasabah yang 

memiliki kartu kredit saja, tetapi juga masyarakat yang belum atau tidak 

menginginkan untuk memiliki kartu kredit. Masing-masing orang memiliki 

persepsinya sendiri terhadap kartu kredit. 

 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Siagian (1995) dalam Utami (2010) menjelaskan bahwa secara umum 

terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang yaitu faktor 

internal dan eksternal. 

Faktor eksternal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsang 

yang datang dari luar individu yang meliputi: 

1. Objek 

Objek ini akan menjadi sasaran dari persepsi yang dapat berupa orang, benda 

atau peristiwa, dan objek yang sudah dikenali tersebut akan menjadi sebuah 

stimulus. 

2. Faktor Situasi 

Situasi merupakan keadaan dimana, keadaan tersebut dapat menimbulkan 

sebuah persepsi. 
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Faktor internal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang 

berasal dari dalam diri individu (Niven N, 2002 dalam Utami, 2010) yang 

meliputi: 

1. Motif 

Motif adalah semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. 

2. Minat 

Minat adalah perhatian terhadap sesuatu stimulus atau objek yang menarik 

kemudian akan disampaikan melalui panca indera. 

3. Harapan 

Harapan merupakan perhatian seseorang terhadap stimulus atau objek 

mengenai hal yang disukai dan diharapkan. 

4. Sikap 

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek, sikap dapat menggambarkan suka atau tidak 

suka seseorang terhadap objek. Sikap juga dapat membuat seseorang 

mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain. 

5. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

6. Pengalaman 

Pengalaman merupakan peristiwa yang dialami seseorang dan ingin 

membuktikan sendiri secara langsung dalam rangka membentuk pendapatnya 
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sendiri. Hal ini berarti pengalaman yang dialami sendiri oleh seseorang akan 

lebih kuat dan sulit dilupakan dibandingkan dengan melihat pengalaman 

orang lain. 

Persepsi pengguna terhadap kartu kredit sebagai objek yang dipersepsikan 

berbeda masing-masing individu. Tempat individu tersebut tinggal dan situasi 

dimana individu tersebut tinggal ikut mempengaruhi pesepsi seseorang terhadap 

kartu kredit. Misalnya, seseorang tinggal di lingkungan elit yang hampir setiap 

orang memiliki kartu kredit dan banyak merchant yang menerima pembayaran 

dengan menggunakan kartu kredit, maka orang itu juga akan mengikuti gaya 

hidup orang disekitarnya dan menganggap kartu kredit diperlukan dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Faktor internal juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kartu kredit. 

Setiap orang memiliki motif berbeda misalnya memenuhi life style, kepraktisan, 

atau hanya gengsi. Jika seseorang berminat menggunakan kartu kredit pasti akan 

mempersepsikan kartu kredit dengan baik pula. Selain motif dan minat seseorang, 

harapan seseorang menggunakan kartu kredit juga mempengaruhi persepsi orang 

tersebut terhadap kartu kredit. Pengetahuan seseorang tentang kartu kredit juga 

dapat membuat seseorang mempersepsikan kartu kredit secara berbeda-beda 

seseuai pengetahuan yang mereka miliki. Faktor pengalaman seseorang dalam 

menggunakan kartu kredit dapat membuat persepsi yang berbeda untuk setiap 

orang, misalnya pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai debt collector 

dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang kartu kredit. 
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2.5 Hal-hal yang Mempengaruhi Penggunaan Kartu Kredit 

2.5.1 Imbalan/Hadiah 

Reward is a thing that is given or received in return for doing something 

good, working hard, etc (Oxford Dictionary, 1995). Menurut Purnama (2010), 

hadiah juga dapat disebut sebagai program keanggotaan. Imbalan yang 

dimaksudkan dalam skripsi ini adalah imbalan yang real dan bukan berbentuk 

kenikmatan dan fasilitas.  

Imbalan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan atau diterima 

seseorang atau sekelompok orang karena telah melakukan sesuatu yang baik, 

sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, dan tujuan yang telah dicapai.  

Pengguna akan mendapatkan imbalan saat membeli barang dalam jumlah 

rupiah tertentu dengan menggunakan kartu kredit. Imbalan digunakan oleh bank 

untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan kartu kredit mereka. Imbalan 

yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu kredit antara lain program point 

reward, cash back, diskon merchant, diskon perjalanan, dan hadiah lainnya. 

Bank yang menawarkan point reward sebagai imbalan karena mereka telah 

menggunakan kartu kreditnya seperti halnya Bank CIMB Niaga, Bank BCA, 

Citibank, Bank BNI; ada bank yang memberikan cash back seperti Bank BCA 

dan Citibank; bank juga menawarkan diskon jika membeli suatu barang pada 

merchant tertentu seperti Bank Mandiri dan Bank BNI. Akan tetapi meskipun 

bank banyak menawarkan imbalan bagi pengguna kartu kredit, tidak sedikit orang 

yang menggunakan kartu kredit tidak memanfaatkan hadiah yang ditawarkan 

karena mereka tidak sepenuhnya paham perihal hadiah yang ditawarkan tersebut.  
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2.5.2 Keamanan 

Security is a freedom or protection from danger or worry (Oxford Dictionary, 

1995). Setiap orang pasti membutuhkan kepastian akan amankah mereka dalam 

menggunakan kartu mereka, baik kartu kredit maupun kartu kredit. Keamanan 

yang diberikan oleh bank untuk kartu kredit lebih besar dibandingkan dengan 

kartu debit. Kartu kredit memiliki batas kredit yang berbeda yang setiap jenis 

kartu dan memiliki fasilitas sales draft sehingga pengguna dapat mengetahui 

pengeluaran apa saja yang telah dilakukan. 

Kasus penyalahgunaan kartu kredit banyak terjadi dalam beberapa tahun 

terakhir. Oleh karena itu, keamanan kartu kredit perlu ditingkatkan. Contoh 

bentuk keamanan yang diberikan oleh bank kepada pemilik kartu adalah aspek 

kerahasiaan, kontrol akses, dan otorisasi. Setiap transaksi pembayaran dengan 

menggunakan kartu kredit memerlukan proses otorisasi terlebih dahulu oleh 

penerbit mengenai keabsahan dari kartu yang digunakan serta batas limit nominal 

transaksi yang dilakukan. Setiawan (2010) mengartikan otorisasi sebagai sebuah 

proses verifikasi yang terjadi sewaktu terjadi pembelian yang memungkinkan 

merchant untuk memverifikasi bahwa rekening pelanggan adalah valid dan 

terdapat dana yang cukup untuk melakukan transaksi. Otorisasi ini biasanya 

dilakukan secara online dengan menggunakan PIN (Personal Identification 

Number) meng-insert kartu melalui terminal EDC/POS (Electronic Data 

Capture/Point of Sales) yang ada di pedagang (Tonynoor, 2010).  

Bank juga menjaga privasi/kerahasiaan data pribadi nasabahnya. Privasi 

(privacy) merupakan proteksi terhadap berbagai macam data yang dikumpulkan 
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(dengan atau tanpa sepengetahuan pengguna) saat interaksi dengan sistem (Wang 

et al, 2003). Penggunaan kartu kredit berhubungan dengan informasi yang bersifat 

sangat pribadi, sehingga seseorang akan mempertimbangkan faktor keamanan 

kartu kredit sebelum tertarik untuk menggunakannya. Selain otorisasi dan 

kerahasiaan, kontrol akses terhadap penggunaan kartu kredit melalui layanan 

online dan alat EDC sangat dibutuhkan. Hal ini akan menumbuhkan rasa aman 

kepada pengguna kartu kredit untuk melakukan transaksi. 

Kejahatan kartu kredit masih banyak terjadi, meskipun bank telah 

memberikan sistem keamanan. Modus kejahatan kartu kredit ini bisa berupa 

Identity Theft, Account Take Over, Merchant Take Over, dan Carding (Sormin, 

2007). Identity theft (pencurian identitas) diartikan sebagai penyalahgunaan 

elemen informasi pribadi milik orang lain untuk tujuan bahwa identitas tersebut 

dipakai dengan niat melakukan penipuan dan pemalsuan. Account take over 

diartikan sebagai tindakan mengubah relasi suatu rekening aktif. Modus ini dapat 

menggunakan dan mengendalikan rekening seseorang secara tidak sah, atau 

dengan men-take over dari rekening bank. Merchant take over diartikan sebagai 

pengambilalihan merchant yang penggunaannya tidak sah. Jika account take over 

yang diambil alih adalah rekening di bank, merchant take over yang diambil alih 

secara tidak sah justru merchant-nya. Carding biasanya dilakukan dengan 

menggunakan sarana internet. Carder (sebutan orang yang melakukan carding) 

berbelanja melalui internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain, 

sehingga pemilik asli kartu kredit akan sangat dirugikan. Informasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan carding dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
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Salah satu caranya adalah scam page pada internet yang pada akhirnya meminta 

pengguna memberikan nomor kartu mereka. Tindakan ini biasa disebut dengan 

phishing. Bank DKI (2010) mengartikan phishing sebagai bentuk penipuan yang 

dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, seperti kata 

sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang 

terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti e-mail atau pesan 

instan. Istilah ini muncul dari kata bahasa Inggris fishing (’memancing’), dalam 

hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata sandi pengguna. Selain 

phising, skimming merupakan cara lain carder mengetahui nomor kartu kredit 

yang dipakai. Skimming adalah pengopian data kartu magnetik secara ilegal. 

Pelaku kejahatan skimming melakukan pengopian data kartu dengan 

memanfaatkan alat magnetic card reader, magnetic card writer, dan pin hole 

camera. Alat-alat tersebut sangat mudah didapat dipasaran. Pada kasus ini terlihat 

jelas bahwa pelaku kejahatan tidak perlu pintar membuat alat tersebut atau 

membuat program-program khusus untuk membobol suatu mesin ATM (Hardian, 

2010).  

Modus-modus kejahatan kartu kredit yang dilakukan orang Indonesia 

membuat Indonesia pada tahun 2004 tercatat sebagai negara dengan peringkat 

pertama dalam hal persentase kejahatan kartu kredit dan transaksi kartu kredit 

yang (nomor IP-nya) berasal dari Indonesia secara resmi diblokir di Amerika, 

misalnya Amazon dan eBay (Anonymous, 2010).  

Pandangan jelek dunia terhadap Indonesia membuat bank memperbaiki 

sistem keamanan kartu kredit baik dalam perdagangan online melalui internet atau 
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pada merchant. Selain peran bank dalam sistem keamanan, pengguna kartu juga 

harus berhati-hati dalam menggunakan kartunya agar tidak tidak ada kesempatan 

bagi carder untuk melakukan carding. Jangan mengalihkan pandangan dari kartu 

kredit sehingga muncul kesempatan bagi pelaku untuk melakukan carding.   

 

2.5.3 Biaya 

Fee is an amount of money paid for something (Oxford Dictionary, 1995). 

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk membayar suatu keperluan (Yasyin, 

1997). Menurut Purnama (2010), biaya keuangan meliputi biaya total kredit, 

termasuk bunga dan semua biaya lainnya yang ditentukan sebagai syarat kredit 

oleh institusi keuangan sebagai kreditur.  

Biaya juga dapat diartikan sebagai suatu pengorbanan yang berupa uang yang 

harus dikeluarkan untuk sesuatu hal. Biaya yang dikeluarkan untuk suatu 

keperluan berkaitan dengan sektor perbankan meliputi biaya transfer, biaya 

administrasi, dan biaya lainnya yang ditentukan sebagai syarat kredit oleh bank 

sebagai kreditur. 

Calon pengguna sebaiknya menanyakan semua macam biaya yang akan 

dibebankan ketika memakai kartu kredit sebelum mengajukan permohonan kartu 

kredit. Bank menjadikan biaya kartu kredit menjadi beberapa macam agar bank 

dapat mencari peluang-peluang untuk menghasilkan laba. Macam biaya kartu 

kredit menurut Shaw dan Robinson (2009) yaitu: 

1. Biaya belanja. Bunga kredit biasanya tidak dikenakan pada biaya belanja jika 

tagihan dibayar secara penuh pada saat jatuh tempo. 
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2. Uang muka. Biasanya, bunga mulai dikenakan pada hari pengambilan uang 

tunai. 

3. Biaya tahunan. Bank mengenakan pula biaya (administrasi) tahunan. 

4. Transfer balance. Saat mendapat transfer dari perusahaan atau bank, biaya 

bunga akan dikenakan sejak transfer itu terjadi. 

5. Pembayaran terlambat. Membayar tagihan kredit melewati batas jatuh tempo 

akan terkena biaya tambahan. 

6. Melewati batas kredit. Jika tagihan melewati batas kredit, akan dikenakan 

biaya tambahan. 

7. Cek yang ditolak. Jika membayar tagihan kredit dengan cek dan ternyata 

ditolak, akan terkena biaya tambahan. 

8. Kartu tidak digunakan secara aktif. Pemegang harus memeriksa kemungkinan 

adanya biaya tambahan. 

Bank BII mengelompokkan biaya menjadi tujuh macam, yaitu: 

1. Iuran tahunan baik untuk kartu utama maupun kartu tambahan. 

2. Biaya cash advance dan bunga cash advance 

3. Biaya keterlambatan pembayaran 

4. Biaya penggantian kartu 

5. Biaya penggunaan melebihi pagu kredit 

6. Biaya permintaan warkat/sales draft/copy 

7. Biaya tolakan giro 
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Bank Mandiri mengelompokkan biaya yang membebani kartu kredit menjadi 

dua belas macam biaya, yaitu: 

1. Bunga retail 

2. Bunga cash advance 

3. Membership fee baik untuk kartu utama maupun tambahan setiap bulannya 

4. Biaya cash advance 

5. Biaya keterlambatan pembayaran 

6. Biaya pelampauan batas kredit 

7. Biaya ganti kartu karena hilang 

8. Biaya naik limit 

9. Biaya copy sales draft 

10. Biaya copy billing statement 

11. Biaya pembayaran secara tunai dan direct debit 

12. Asuransi 

Pengguna revolving credit card dapat memilih dua macam cara pembayaran. 

Jika pengguna menunda pembayaran, maka akan dikenakan dua macam bunga, 

yaitu bunga keterlambatan dan bunga dari sisa hutang yang belum ditutupi. Jika 

pengguna berhasil menutupi hutang tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka 

hanya akan terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran 

(Purnama, 2010).  
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2.5.4 Penerimaan Kartu Kredit   

Acceptance is treat somebody/something as welcome (Oxford Dictionary, 

1995). Penerimaan juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk menerima 

sesuatu hal (Chavan, 2009). Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan 

cara/metode pembayaran oleh retail/merchant (Borzekowski et al., 2006). Artinya 

sebuah merchant akan menyesuaikan diri dengan adanya metode pembayaran 

yang beraneka ragam. Tidak semua merchant menerima semua metode 

pembayaran. Meskipun uang tunai merupakan metode pembayaran yang pasti 

akan diterima, tetapi tidak dengan kartu kredit. Di Indonesia, hanya merchant 

besar dan beberapa merchant kecil saja yang dapat menerima kartu kredit sebagai 

alat pembayarannya.  

Penerimaan yang dijadikan faktor pengujian dalam skripsi ini memang 

hampir sama dengan the technology acceptance model (TAM). TAM diartikan 

sebagai sebuah teori sistem informasi dengan model bagaimana pemakai dapat 

menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Technology Acceptance Model 

(TAM) adalah kerangka yang dikembangkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 

dalam Rahmawati (2010), dengan disertasinya di Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology yang berjudul “A Technology Acceptance 

Model for Empirically Testing New End-User Information System: Theory and 

Results”. Dari disertasi tersebut, Davis kemudian mempublikasikan karya ilmiah 

yang berjudul “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 

Acceptance of Information Technology” pada MIS Quartely pada tahun 1989.  



47 
 

Tujuan utama TAM adalah memberikan kerangka dasar untuk penelusuran 

pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan pengguna 

(Davis, 1989). Penerimaan disini juga digunakan untuk meneliti apakah faktor 

eksternal ini berpengaruh terhadap persepsi dalam menggunakan sebuah sistem. 

Perbedaan faktor penerimaan kartu kredit dalam skripsi ini dengan TAM adalah 

faktor yang diujikan berbeda. Faktor TAM adalah perceive usefulness dan 

perceive ease of use, sedangkan faktor penerimaan kartu kredit dalam skripsi ini 

adalah penerimaan lokal, internasional, dan internet. Selain itu, penulis 

beranggapan bahwa penelitian ini hanya mengukur apakah masyarakat menilai 

faktor penerimaan kartu kredit pada merchant merupakan faktor penting dalam 

menggunakan kartu kredit. 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Penggunaan kartu kredit tidak mungkin dihindari lagi oleh karena kepraktisan 

yang ditawarkan. Dengan membawa kartu kredit, orang tidak perlu lagi khawatir 

membawa banyak uang cash. Bentuk yang tipis dengan ukuran kecil memudahkan 

orang membawanya dan dompet tidak akan terlihat tebal. Kepentingan setiap 

orang yang berbeda-beda membuat bank mengeluarkan produk yang beragam. 

Kartu kredit termasuk dalam produk yang ditawarkan bank untuk memenuhi 

keinginan pelanggannya.  

Perekonomian kota Malang telah maju dengan pesat dalam beberapa tahun 

terakhir. Banyaknya pusat pembelanjaan dan sistem online yang memudahkan 

konsumen untuk melakukan transaksi. Dengan melihat peluang ini, banyak bank 
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yang mulai menawarkan imbalan kepada calon nasabahnya agar mereka mulai 

membuka rekening di bank dan meningkatkan saldo tabungan mereka, para 

penerbit kartu juga gencar menawarkan hadiah langsung. Menawarkan diskon 

khusus pada merchant tertentu, cash back, dan paket liburan murah dengan 

asuransi perjalanan. 

Persepsi pengguna kartu kredit terhadap penggunaan kartu yang dimilikinya 

sangatlah beragam. Faktor-faktor imbalan/hadiah, keamanan, biaya, dan 

penerimaan kartu kredit dapat mempengaruhi apakah pengguna puas dalam 

menggunakan kartu kreditnya, dan perlu menggunakan kartu kreditnya saat 

melakukan pembelian melalui toko, maupun melalui perdagangan online. 

Penelitian Carten et al. (2006) menunjukkan bahwa imbalan dari kartu kredit, 

kartu debit dengan tanda tangan, dan pemeliharaan saldo kartu kredit memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembayaran konsumen, tetapi 

imbalan dari kartu debit dengan PIN tidak berpengaruh. Dalam survey ringan 

membuktikan bahwa hampir 60% dari pemegang kartu kredit berpendapat faktor 

imbalan “very important” atau “somewhat important” (Durkin, 2002; dalam 

Zinman, 2004). Penelitian Gan dan Maysami (2006) menemukan bahwa program 

kesetiaan dan program hadiah merupakan variabel terpenting dalam pembelian 

dengan menggunakan kartu kredit. 

Sanjaya dan Gunawan (2007) menemukan hal yang berbeda dalam 

penelitiannya terhadap point reward. Menurut Sanjaya dan Gunawan, point 

reward kartu kredit HSBC yang dilihat dari tiga variabel pengukuran yaitu 

reliability, accesbility, dan brand image berpengaruh cukup kecil terhadap 



49 
 

keinginan konsumen berbelanja menggunakan kartu kredit HSBC. Sedangkan 

Palilati (2007) mengindikasikan bahwa hadiah bukan merupakan tujuan utama 

bagi nasabah, walaupun menurut bank hal itu penting untuk menarik nasabah. 

Adapun hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

H1 : Faktor imbalan/hadiah berpengaruh terhadap persepsi pengguna 

dalam menggunakan kartu kredit 

Penggunaan kartu kredit sangat membantu sebagai alat pembayaran. Dengan 

kartu kredit, pengguna dapat memperkecil kemungkinan hilangnya uang dalam 

jumlah besar. Jika terjadi pencurian, penguna dapat memblokir kartu kredit 

mereka sehingga kerugian yang diperoleh semakin kecil. Masing-masing kartu 

memiliki sistem keamanan yang berbeda. Kartu kredit memiliki keamanan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kartu debit. Kartu kredit memiliki fasilitas sales 

draft yang merekam setiap transaksi yang dilakukan. Kartu kredit juga lebih aman 

digunakan dalam melakukan belanja online karena tidak secara langsung 

mengurangi saldo tabungan.  

Namun, banyak pengguna kartu kredit tetap waswas karena kartu kredit tidak 

memiliki pengamanan yang lebih. Pengguna kartu kredit haruslah berhati-hati 

dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat karena semakin banyak 

orang yang mulai mencari cara untuk mencuri uang. Caranya beraneka ragam 

seperti skimming dan phishing. Bahkan hanya dengan mengetahui nomor kartu 

dan tahun kadarluarsa, seseorang dapat mengopi data pada kartu lain dan dapat 

menggunakannya. 
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Mochtar (1996a) dalam Marlina (2001) berpendapatan bahwa keamanan 

dalam berbelanja merupakan keuntungan bagi pemegang kartu plastik (dalam hal 

ini kartu kredit) dibandingkan dengan menggunakan uang. Proteksi terhadap data 

pribadi menjadi perhatian serius yang utama diikuti keamanan teknologi yang 

disediakan untuk I-Banking (Lallmahamood, 2007). Hal yang sama dikemukakan 

Gan dan Maysami (2006) tentang pemilihan kartu kredit. Penelitian Mantel (2000) 

dalam Li et al (2006) menunjukkan bahwa keamanan merupakan faktor kunci 

yang berpengaruh terhadap keputusan pembayaran konsumen. Zinman (2004) 

menemukan bahwa kartu kredit sebenarnya mendominasi kartu debit sebagai alat 

pertukaran dalam dimensi tertentu, contohnya perlindungan terhadap kecurangan 

dan penerimaan. Al-Hajri dan Tatnall (2007) menjelaskan bahwa masalah 

keamanan merupakan persoalan yang dimiliki setiap konsumen baik itu tentang 

keamanan dari informasi data pribadi dan uang mereka. Survey dari konsumen 

menunjukkan bahwa beberapa biaya implisit seperti keamanan dapat berpengaruh 

keputusan pembayaran (Borzekowski et al., 2006). Sprenger dan Stavins (2008) 

menemukan bahwa keamanan merupakan faktor yang dibutuhkan dalam 

penggunaan kartu kredit dan kartu debit tetapi mereka tidak menemukan 

perbedaan berarti antara keamanan kartu kredit dan kartu debit. Adapun hipotesis 

kedua yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

H2 : Faktor keamanan berpengaruh terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit 

Penggunaan kartu kredit tidak terlepas dari biaya-biaya yang membebaninya. 

Dalam usaha meraup keuntungan, pihak bank mengenakan beberapa macam biaya 
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kepada pengguna kartu kredit. Berbeda halnya jika orang hanya menggunakan 

kartu debit yang hanya akan dikenakan biaya administrasi bulanan. Biaya yang 

dibebankan pada kartu kredit juga berbeda untuk setiap penerbit kartu. Oleh 

karena itu, pengguna harus pandai mengatur keuangan mereka agar tidak terkena 

bunga, denda, dan biaya lainnya yang nantinya akan memberatkan mereka. Dari 

seluruh biaya yang akan dikenakan kepada pengguna kartu kredit, biaya bunga 

keterlambatan kartu kredit adalah biaya yang paling harus diwaspadai. Maka dari 

itu, sebelum memutuskan untuk mengajukan permintaan kartu kredit, sebaiknya 

konsumen mengetahui berapa suku bunga yang akan dikenakan dan apakah suku 

bunga itu merupakan suku bunga perkenalan atau bukan. Jika benar suku bunga 

yang diberikan adalah suku bunga perkenalan periksa jangka waktu masa 

perkenalan itu. Suku bunga yang rendah biasanya hanya ditawarkan untuk waktu 

yang singkat. Selain itu, konsumen harus membandingkan kenaikan suku bunga 

dengan tingkat bunga dari penerbit kartu kredit yang tidak memberikan insentif 

pada masa perkenalan (Shaw dan Robinson, 2009). 

Penelitian Mantel (2000) dalam Li et al. (2006) serta Gan dan Maysami 

(2006) menemukan bahwa biaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembayaran konsumen. Penelitian Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

menunjukkan bahwa untuk memuaskan kebutuhan pemegang kartu kredit, biaya 

tahunan yang rendah sangat dibutuhkan dan berbagai suku bunga dalam rencana 

pengansuran hutang dapat ditawarkan (suku bunga tetap atau suku bunga fleksibel 

dalam tiap angsuran). Rendahnya biaya transaksi atau meningkatnya efisiensi dari 

transaksi, dan menjaga level keamanan merupakan langkah yang diinginkan 
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dalam perdagangan online. Jadi, biaya untuk pembeli dan penjual akan 

mempengaruhi pilihan cara pembayaran (Li et al., 2006). Hasil berbeda diperoleh 

dari penelitian Borzekowski et al. (2006) yang menunjukkan respon negatif 

konsumen untuk biaya yang dikenakan untuk transaksi kartu debit. Adapun 

hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

H3 : Faktor biaya berpengaruh terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit 

Penerimaan kartu kredit merupakan faktor penting untuk mempertimbangkan 

penggunaan kartu kredit. Beberapa merchant telah memiliki EDC sehingga para 

konsumen dapat berbelanja dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu 

debit. Kartu kredit memang lebih diterima di luar negeri dibandingkan dengan 

kartu debit. Konsumen yang sering berpergian ke luar negeri akan lebih nyaman 

jika membawa kartu kredit karena kartu kredit dapat diterima di merchant 

manapun yang berlogo Visa, MasterCard, dan Cirrus.  

Penelitian Gan Maysami (2006) menunjukkan bahwa convenience dalam hal 

ini penerimaan kartu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan 

pemilihan kartu kredit. Pemegang kartu kredit tidak sependapat jika kartu debit 

lebih diterima dibandingkan kartu kredit (Sprenger dan Stavins, 2008). Rysman 

(2004) menemukan bahwa penerimaan merchant atas suatu jaringan akan 

berhubungan dengan pilihan konsumen atas jaringan itu. Untuk memuaskan 

kebutuhan para pemegang kartu kredit, penerimaan kartu kredit secara domestik 

dan di seluruh dunia sangatlah dibutuhkan. Diterimanya kartu kredit oleh seluruh 

toko domestik merupakan kriteria penting untuk menggunakan kartu kredit, 



53 
 

diikuti penerimaan di seluruh dunia (Chirapanda dan Yoopetch, 2008). Moore 

dalam Carten et al. (2006) berpendapat bahwa penerimaan merchant atas 

pembayaran menggunakan kartu debit merupakan faktor yang sangat penting 

dalam pertumbuhan penggunaan kartu debit. Adapun hipotesis keempat yang 

digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

H4 : Faktor penerimaan kartu kredit berpengaruh terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif inferensial, 

sedangkan metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kuantitatif. 

Penelitian deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2002) merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 

populasi yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Tipe penelitian ini umumnya 

berkaitan dengan opini (individu, kelompok atau organisasi), kejadian, atau 

prosedur. Penelitian inferensial adalah estimasi statistik sampel terhadap 

parameter populasinya dengan menggunakan teknik probabilitas (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro 

dan Supomo,  2002). 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pengaruh faktor imbalan/hadiah, keamanan, 

biaya, dan penerimaan kartu kredit terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit. Subjek penelitian ini adalah nasabah bank kota Malang 

baik yang memiliki dan menggunakan kartu kredit. Tempat penelitian adalah Kota 
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Malang. Waktu penelitian yang digunakan adalah 4 minggu, yaitu tanggal 8 

Februari 2011 sampai 8 Maret 2011. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Menurut 

Sekaran (2006) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, 

atau hal minat yang ingin diinvestigasi.  

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah bank 

BUMN maupun swasta di Kota Malang yang menggunakan kartu kredit. Jumlah 

dari populasi yang digunakan tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan 

kesulitan dalam mendapatkan data nasabah yang menggunakan kartu kredit. Oleh 

karena itu, dilakukan penelitian dengan dua cara. Cara yang pertama adalah 

bertanya langsung kepada orang-orang yang ditemui tentang pengalaman mereka 

dalam menggunakan kartu kredit. Apabila orang tersebut pernah menggunakan 

kartu kredit, maka akan diberikan kuesioner untuk kemudian diisi oleh orang yang 

bersangkutan. Cara yang kedua adalah dengan menitipkan sejumlah kuesioner 

kepada perusahaan dengan pertimbangan terdapat pengguna kartu kredit yang 

bekerja dalam perusahaan tersebut.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sampel. Ide dasar dari pengambilan 

sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen–elemen populasi, 

kesimpulan tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh (William & Cooper, 
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1996). Indriantoro & Supomo (2002) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari 

populasi.  

Sampel dari penelitian ini adalah :  

1. Individu yang bekerja pada Perusahaan Swasta dan BUMN. 

2. Pelajar: Mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

3. Masyarakat Sekitar 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey yang 

dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Survey (atau self-administered survey) adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden individu (Jogiyanto, 2004). Singarimbuan dan Effendi (1995) 

mengartikan survey sebagai penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis 

serta dijawab secara tertulis pula (Indriantoro dan Supomo, 2002).  

Metode survey yang digunakan kuesioner ini akan menghasilkan data yang 

disebut data primer. Kuesioner disebarkan dengan metode langsung dan tidak 

langsung. Penyebaran kuesioner dengan metode langsung artinya menanyakan 
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terlebih dahulu kepada calon responden yang ditemui secara langsung apakah 

mereka memiliki kartu kredit dan menggunakan kartu kredit. Sedangkan metode 

tidak langsung artinya menitipkan sejumlah kuesioner kepada salah satu karyawan 

di sebuah perusahaan, kemudian karyawan tersebut menyebarkan kuesioner 

kepada karyawan-karyawan lain yang menggunakan kartu kredit. Lama 

pengembalian kuesioner berkisar antara 1 hari sampai dengan 2 minggu. Untuk 

mengetahui apakah responden memiliki kartu kredit, maka dalam kuesioner yang 

diberikan terdapat satu item pertanyaan mengenai apakah responden memiliki 

kartu kredit.  

Metode wawancara juga dipakai dalam melakukan penelitian. Wawancara 

ditujukan kepada responden pengguna kartu kredit. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara disebut tidak 

terstruktur karena pewawancara tidak memasukkan situasi wawancara dengan 

urutan pertanyaan yang terencana untuk ditanyakan kepada responden (Sekaran, 

2006). 

 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan termasuk dalam tipe 

nonprobability sampling yang dapat diartikan sebagai besarnya peluang elemen 

untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dengan didasarkan pada judgement sampling. Metode 

judgement sampling adalah metode yang mempergunakan pertimbangan atau 

kriteria tertentu dalam pemilihan sampelnya (Jogiyanto, 2004). Sekaran (2006) 
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mengemukakan bahwa metode judgement sampling yaitu suatu metode yang 

melibatkan pilihan-pilihan dari subjek yang memiliki tempat paling 

menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan.  

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah:  

1. Nasabah bank di kota Malang 

2. Nasabah bank yang memiliki dan menggunakan kartu kredit 

Mengingat dalam dunia perbankan data nasabah merupakan suatu hal yang 

rahasia, maka pengguna kartu kredit dihitung berdasarkan informasi yang didapat, 

yaitu pengguna kartu kredit untuk masing-masing bank yang berbeda-beda. Untuk 

penentuan jumlah sampel, Sekaran (2006) menjelaskan bahwa jika desain 

pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang terlalu besar 

tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasikan pada populasi. 

Demikian pula jika sampel terlalu kecil dan tidak memadai untuk tingkat 

ketelitian dan keyakinan yang diinginkan maka temuan tidak dapat digunakan 

untuk memenuhi tujuan studi. Berdasarkan pendapat Sekaran (2006) ini,  

penentuan jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah >30 atau <500.  

 

3.6 Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian  

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah variabel 

yang menjelaskan/mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah:  
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1.  Imbalan/Hadiah (X1)  

Imbalan dapat didefinikan sebagai sesuatu yang diberikan atau diterima 

seseorang/sekelompok orang karena telah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu 

yang diinginkan oleh orang lain, dan tujuan yang telah dicapai. Definisi imbalan 

di atas dibatasi hanya hadiah yang bersifat real, bukan berbentuk kenyamanan. 

Elemen variabel imbalan/hadiah yang digunakan dalam melakukan penelitian 

adalah: 

1) Ketertarikan terhadap imbalan/hadiah, diadaptasi dari Sanjaya dan Gunawan 

(2007) 

2) Kepemilikan kartu kredit karena hadiah, diadaptasi dari Palilati (2007) 

3) Ketertarikan terhadap cash back, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch 

(2008) 

4) Pengumpulan point reward, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

5) Produk point reward yang unik, diadaptasi dari Sanjaya dan Gunawan (2007) 

6) Diskon spesial, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

7) Penawaran program kesetiaan, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

8) Pemanfaatan hadiah, diadaptasi dari Wiguna (2010) 

Dari elemen di atas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Saya tertarik dengan imbalan/hadiah yang ditawarkan bank jika menggunakan 

kartu kredit 

2) Program hadiah membuat saya ingin memiliki kartu kredit 

3) Saya tertarik dengan program cash back yang ditawarkan bank pada toko-toko 

tertentu 
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4) Saya dapat mengumpulkan point reward jika saya menggunakan kartu kredit 

5) Produk point reward yang ditawarkan unik dan sulit mendapatkannya di toko 

biasa 

6) Terdapat diskon spesial di toko-toko tertentu jika saya menggunakan kartu 

kredit 

7) Kartu kredit saya menawarkan program hadiah jika saya setia menggunakan 

kartu kredit 

8) Saya merasa perlu untuk memanfaatkan hadiah yang ditawarkan bank untuk 

kartu kredit 

2.  Keamanan (X2)  

Keamanan dapat didefinisikan sebagai tindakan melindungi seseorang atau 

sesuatu. Pengertian keamanan ini merupakan proses perlindungan terhadap 

nasabah pengguna kartu kredit dari tindakan pencurian dan penyalahgunaan 

(security), serta perlindungan terhadap data pribadi pengguna (privasi) saat 

melakukan transaksi. 

Elemen variabel keamanan yang digunakan dalam melakukan penelitian 

adalah: 

1) Perlindungan terhadap pencurian, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

2) Kepercayaan terhadap keamanan, diadaptasi dari Siu dan Lu (2004) 

3) Laporan pembelanjaan, diadaptasi dari Wiguna (2010) 

4) Teknologi keamanan transaksi online, diadaptasi dari Siu dan Lu (2004) 

5) Keamanan transaksi online dan uang dapat hilang, diadaptasi dari Gibson dan 

Gibson (2009) 
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6) Informasi tidak diketahui oleh orang lain, diadaptasi dari Siu dan Lu (2004) 

7) Informasi tidak dibajak oleh orang lain, diadaptasi dari Siu dan Lu (2004) 

8) Kemampuan bank melindungi kerahasiaan, diadaptasi dari Lalmahamood 

(2007) 

Dari elemen di atas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Bank memberikan perlindungan terhadap kartu kredit jika terjadi pencurian/ 

kehilangan 

2) Saya percaya terhadap keamanan penggunaan kartu kredit di Indonesia 

3) Laporan belanja dari kartu kredit dapat membantu saya mengetahui bahwa 

kartu kredit tidak disalahgunakan orang lain (aman) 

4) Kemajuan dari teknologi keamanan internet memberikan keamanan lebih pada 

saat bertransaksi online 

5) Saya khawatir bahwa kartu kredit tidak cukup aman saat bertransaksi online 

dan saya dapat kehilangan uang saya 

6) Informasi/data yang saya masukkan saat berbelanja online dengan kartu kredit 

tidak dapat diketahui oleh orang lain 

7) Informasi/data saya saat melakukan transaksi online dengan kartu kredit tidak 

dapat dibajak (di-hack) oleh orang lain 

8) Saya mempercayai kemampuan bank untuk melindungi kerahasiaan saya 

tentang kartu kredit 

3.  Biaya (X3)  

Biaya dapat didefinisikan sebagai suatu pengorbanan yang berupa uang yang 

harus dikeluarkan untuk sesuatu hal. Biaya dalam kartu kredit sangat beragam 
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yang mengharuskan nasabah untuk memahami setiap macam biaya sebelum 

memilih untuk menggunakan kartu kreditnya. 

Elemen variabel biaya yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah: 

1) Biaya yang dibebankan, diadaptasi dari Joe (2011) 

2) Beban keterlambatan, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

3) Biaya penarikan tunai, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

4) Biaya perlindungan, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

5) Pengaruh biaya overlimit kartu, diadaptasi dari Gan dan Maysami (2006) 

6) Biaya tahunan, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

7) Bunga kredit/cicilan, diadaptasi dari Li et al (2006) 

Dari elemen di atas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Saya merasa biaya-biaya kartu kredit sangat memberatkan  

2) Beban keterlambatan yang dibebankan saat terlambat membayar sangat besar  

3) Biaya penarikan tunai dengan kartu kredit saya sangat besar  

4) Saya merasa biaya untuk melindungi kartu kredit tidak diperlukan  

5) Biaya overlimit kartu mempengaruhi saya dalam menggunakan kartu kredit  

6) Saya lebih menyukai kartu kredit dengan biaya tahunan yang lebih rendah  

7) Bunga kredit/cicilan yang rendah membuat saya menggunakan kartu kredit  

4. Penerimaan Kartu Kredit (X4) 

Penerimaan dapat didefinisikan sebagai tindakan menerima seseorang atau 

sesuatu dengan senang hati. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan 

cara/metode pembayaran oleh retail/merchant. Artinya sebuah merchant akan 

menyesuaikan diri dengan adanya metode pembayaran yang beraneka ragam. 
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Elemen variabel penerimaan kartu kredit yang digunakan dalam melakukan 

penelitian adalah: 

1) Penerimaan saat bertransaksi online, diadaptasi dari Clara (2011) 

2) Penerimaan di dalam negeri, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

3) Penerimaan di luar negeri, diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 

Dari elemen di atas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Perdagangan online menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran  

2) Toko-toko dalam negeri menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran  

3) Toko-toko di luar negeri menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran  

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi variabel 

independen (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependennya adalah 

variabel persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit.  

5. Persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit (Y) 

Persepsi dapat didefinisikan sebagai aktivitas mengamati dengan mengindera, 

mengintegrasikan lalu memberikan penilaian baik bersifat negatif/positif tentang 

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 

kredit berarti penilaian seorang pengguna kartu kredit dalam menggunakan kartu 

kredit.  

Elemen variabel persepsi yang digunakan dalam melakukan penelitian 

adalah: 

1) Perlu bertransaksi dengan kartu kredit di toko domestik dan internasional, 

diadaptasi dari Chirapanda dan Yoopetch (2008) 
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2) Perlu bertransaksi dengan kartu kredit di internet, diadaptasi dari Clara (2011) 

3) Puas dalam menggunakan kartu kredit, diadaptasi dari Palilati (2007) 

Dari elemen di atas, maka diuraikan menjadi statement dalam kuesioner sbb: 

1) Saya merasa perlu untuk menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi melalui 

toko baik domestik maupun internasional  

2) Saya merasa kartu kredit dibutuhkan dalam melakukan transaksi online  

3) Secara keseluruhan saya merasa puas dalam menggunakan kartu kredit  

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005).  

Skala likert digunakan dalam variabel independen yaitu variabel imbalan/ 

hadiah, keamanan, biaya, dan penerimaan kartu kredit. Cara pengukuran dengan 

menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan kemudian diminta 

menjawab pertanyan: “sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), 

setuju (S) sangat setuju (SS).” Jawaban ini diberi skor 1 sampai 5 (Sekaran, 2006). 

Penilaian ini digunakan untuk variabel imbalan/hadiah, keamanan, biaya, 

penerimaan kartu kredit, dan persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit.  
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3.7 Uji Kualitas Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur 

konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Uji validitas mengemukakan 

seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Informasi validitas menunjukkan tingkat 

dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui setiap item pertanyaan dari kuesioner telah mengungkapkan secara 

pasti mengenai apa yang diteliti. Singkatnya, uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur yang digunakan dalam 

mengukur variabel penelitian. Cara yang dilakukan adalah dengan analisis item, 

dimana setiap nilai yang ada pada setiap item pertanyaan dikorelasikan dengan 

nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf signifikansi 5% (Sugiyono, 2005). 

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butir-

butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu item 

dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product moment 

pearson (r hitung) pada level signifikansi 0.05 nilai kritisnya. Apabila angka 

korelasi berada diatas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada dibawah atau 

sama dengan ( P<0.05 ; P=0.05), berarti instrumen penelitian itu valid (Ghozali, 

2006). 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut 

tanpa bias (bebas kesalahan-error free) dan karena itu menjamin pengukuran yang 
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konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006). 

Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Suatu 

pengukur dikatakan reliabel (dapat diandalkan) jika dapat dipercaya dan dikatakan 

konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil 

yang tidak berbeda (Jogiyanto, 2004).  

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antaritem dengan tingkat 

signifikansi 0.05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach alpha 

(koefisien keandalannya) harus lebih besar dari 0.6 (Ghozali, 2006). 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Alat yang digunakan dalam pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah metode regresi linier berganda  dengan bantuan SPSS 17. 

Dengan bentuk persamaan, yang diuraikan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Model Hipotesis 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imbalan/Hadiah (X1) 

Keamanan (X2) 

Biaya (X3) 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) 

Persepsi Pengguna 
dalam Menggunakan 

Kartu Kredit (Y)



67 
 

Bentuk persamaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

Hipotesis 1,2, 3 dan 4: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e1...............................................................(I) 

Keterangan: 

Y  : persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit 

a  : nilai intersep (konstan) 

b1...b4 : koefisien arah regresi 

X1 : variabel imbalan/hadiah  

X2     : variabel keamanan 

X3     : variabel biaya  

X4     : variabel penerimaan kartu kredit 

e1.... : error 

Untuk menganalisis variabel imbalan/hadiah, keamanan, biaya, penerimaan 

kartu kredit, dan persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit digunakan 

metode statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0.05 yang artinya derajat 

kesalahannya sebesar 5%. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu: 

1.  Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat. Menurut Ghozali (2006) untuk menguji hipotesis ini 

digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
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• Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2.  Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen.  Menurut Ghozali (2006) cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

• Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H0 yang menyatakan bi=0 dapat ditolak 

bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, menerima 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.  Nilai R2 ( Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas (Ghozali, 2006).    
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3.9 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Regresi Linier 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

unbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan 

BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, 

dan uji gejala heteroskedastisitas.  

3.9.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Ghozali, 

2006). Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. Pada pengujian ini, kaidah 

keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih besar dari α=0.05 (taraf 

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal.  

3.9.2 Uji  Multikolinieritas  

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih 

variabel bebas berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antarvariabel. Menurut Ghozali (2006) untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antar variabel, dilihat melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF < 10 
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maka tidak terjadi multikolinieritas. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Menurut Jogiyanto (2004) jika pada model regresi kesatu dan kedua ditemukan 

terjadi gejala multikolinieritas, maka digunakan transformasi data berupa center 

data. Center data adalah data mentah dikurangi nilai mean. 

3.9.3 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada masalah autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena ”gangguan” pada 

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi ”gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data crossection 

(silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena ”gangguan” pada 

observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Uji 

autokorelasi menggunakan Durbin Watson Test (Ghozali, 2006). 

3.9.4 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2006). Dengan kata lain, jika variance faktor pengganggu tidak sama atau tidak 

konstan maka disebut heteroskedastisitas dan hal tersebut bertentangan dengan 

asumsi model regresi linear (Gujarati, 1997). Pada dasarnya, kebanyakan data 

mengandung heteroskedasitas dibanding homoskedasitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang dan besar. Untuk 

menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilihat melalui sebaran data pada 

scatterplot. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Malang 

yang memiliki dan menggunakan kartu kredit. Seperti yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dengan 

menyebarkan kuisioner ke beberapa karyawan perusahaan di Malang yang 

berpotensi memiliki kartu kredit serta menanyai satu persatu apakah memiliki dan 

menggunakan kartu kredit. 

Beberapa perusahaan dimana karyawannya mengisi kuisioner, antara lain: 

1. Reliance Sekuritas sebanyak 5 orang 

2. Kresna Sekuritas sebanyak 5 orang 

3. E-trading Sekuritas sebanyak 20 orang 

4. Batavia Prosperindo Sekuritas sebanyak 5 orang 

5. PT. Bentoel Prima, Tbk. sebanyak 20 orang 

6. PT. Ekamas Fortuna sebanyak 15 orang 

7. Asuransi Prudential sebanyak 10 orang 

8. CIMB Niaga sebanyak 5 orang 

Kuesioner yang lainnya dibagikan kepada mahasiswa S2, S3, dan Dosen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB serta masyarakat sekitar dengan berbagai 

macam profesi antara lain pengusaha, akuntan, dan lainnya. 
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Sumber: Data Primer 

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 135 buah. Jumlah kuesioner 

yang kembali sebanyak 128 buah. Setelah diperiksa ternyata terdapat 32 buah 

kuesioner yang tidak dapat digunakan. Dari 32 buah kuesioner yang tidak dapat 

digunakan dikarenakan 4 buah kuesioner tidak diisi lengkap dan 28 lainnya bias. 

Dengan demikian, respon rate-nya sebesar 95% dan kuesioner yang dapat diolah 

sebanyak 96 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah sampel 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang digugurkan 

Kuesioner yang digunakan 

135 buah 

4 buah 

128 buah 

32 buah 

96 buah 

Tingkat pengembalian 

Tingkat pengembalian yang digunakan 

95% 

71% 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang digunakan 

dalam penelitian ini, tabel-tabel berikut akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh mengenai data umum responden. 

Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis 

kelamin.  

Tabel 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki laki 62 65% 

Perempuan 34 35% 

Jumlah 96 100% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 96 orang 

dengan rincian responden berjenis kelamin laki laki sebanyak 62 orang (65% dari 

total responden) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 34 orang 

(35% dari total responden). Dari data di atas, dapat diketahui bahwa responden 

pengguna kartu kredit dalam penelitian ini didominasi oleh laki laki dan bukanlah 

perempuan. Hal ini dikarenakan kepraktisan kartu kredit dan fasilitas yang 

ditawarkan kepada pengguna dengan mobilitas yang tinggi. 

Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan umur.  

Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persentase 

< 30 tahun 

30-39 tahun 

40-49 tahun 

50-59 tahun 

60-69 tahun 

> 69 tahun 

17 

33 

31 

12 

3 

0 

18% 

34% 

32% 

13% 

3% 

0% 

Jumlah 96 100% 
   Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 96 orang 

dengan rincian responden yang berumur kurang dari 30 tahun sebanyak 17 orang 

(18%). Responden berumur 30-39 tahun sebanyak 33 orang (34%).  Responden 

berumur 40-49 tahun sebanyak 31 orang (32%) dan selanjutnya berumur 50-59 

tahun sebanyak 12 orang (13%). Responden berumur 60-69 tahun sebanyak 3 

orang (3%). Responden yang berumur lebih dari 69 tahun tidak ada. Dari data di 

atas dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak memiliki kartu 
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kredit berkisar antara 30 tahun dan 39 tahun yang berarti pada umur tersebut bank 

mulai melihat potensi masyarakat untuk menggunakan kartu kredit dan syarat-

syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. 

Tabel 4.4 berikut akan menunjukkan komposisi pendidikan terakhir 

responden. 

Tabel 4.4 

Komposisi Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SMA 

DI/II/III 

S1 

S2 

S3 

4 

18 

39 

27 

8 

4% 

19% 

41% 

28% 

8% 

Jumlah 96 100% 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir 

SMA sebanyak 4 orang (4%). Responden dengan pendidikan terakhir DI/II/III 

sebanyak 18 orang (19%). Responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 39 

orang (41%). Responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 27 orang 

(28%). Responden dengan pendidikan terakhir S3 sebanyak 8 orang (8%). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah dengan 

pendidikan terakhir S1 yang berarti dengan pendidikan S1 responden tersebut 

dapat dikatakan telah memenuhi syarat kepemilikan kartu kredit yaitu pemegang 

kartu harus memiliki penghasilan minimum tiga kali lipat upah minimum 

regional. 
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 Sumber: Data Primer (diolah)

Tabel 4.5 berikut ini menggambarkan komposisi bidang profesi responden. 

Tabel 4.5 

Komposisi Bidang Profesi Responden 

Bidang Profesi Jumlah Persentase 

Akuntan 

Pendidik 

Karyawan 

Pengusaha 

Lainnya 

5 

32 

34 

3 

22 

5% 

33% 

36% 

3% 

23% 

Jumlah 96 100% 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan bidang profesi akuntan 

sebanyak 5 orang (5%). Responden dengan bidang profesi pendidik sebanyak 32 

orang (33%). Responden dengan bidang profesi karyawan sebanyak 34 orang 

(36%). Responden dengan bidang profesi pengusaha sebanyak 3 orang (3%). 

Responden dengan bidang profesi lainnya sebanyak 22 orang (23%). Profesi 

lainnya ini antara lain broker, marketing, dan konsultan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah yang berprofesi karyawan. Hal 

ini dapat diartikan bahwa pihak bank melihat potensi yang besar bagi karyawan 

untuk memiliki kartu kredit. 

Tabel 4.6 berikut ini menggambarkan kepemilikan kartu kredit responden. 

Tabel 4.6 

Kepemilikan Kartu Kredit Responden 

Kepemilikan Jumlah Persentase 

Ya 

Tidak 

96 

0 

100% 

0% 

Jumlah 96 100% 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki kartu kredit. 

Tabel 4.7 berikut ini menggambarkan komposisi responden berdasarkan 

intensitas penggunaan kartu kredit dalam sebulan. 

Tabel 4.7 

Komposisi Intensitas Penggunaan Kartu Kredit 

Intensitas/Bulan Jumlah Persentase 

< 2 

2 

> 2 

35 

17 

44 

36% 

18% 

46% 

Jumlah 96 100% 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan intensitas penggunaan 

kartu kredit < 2 sebanyak 35 orang (36%). Responden dengan intensitas 

penggunaan kartu kredit 2 sebanyak 17 orang (18%). Responden dengan intensitas 

penggunaan kartu kredit > 2 sebanyak 44 orang (46%). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah yang menggunakan kartu 

kreditnya > 2 dalam sebulan. Hal ini dapat diartikan bahwa kebanyakan responden 

merupakan pengguna aktif.  

Tabel 4.8 berikut ini menggambarkan komposisi responden berdasarkan 

kegunaan kartu kredit. 

Tabel 4.8 

Komposisi Kegunaan Kartu Kredit 

Kegunaan Jumlah Persentase 

Kebutuhan Sehari-hari 

Berjaga-jaga 

39 

28 

41% 

29% 

 dilanjutkan..
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  lanjutan..

Pembelian Cicilan 

Lainnya 

24 

5 

25% 

5% 

Jumlah 96 100% 
Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menggunakan kartu kredit untuk 

kebutuhan sehari-hari sebanyak 39 orang (41%). Responden menggunakan kartu 

kredit untuk berjaga-jaga sebanyak 28 orang (29%). Responden menggunakan 

kartu kredit untuk cicilan pembelian sebanyak 24 orang (25%). Responden 

menggunakan kartu kredit untuk keperluan lainnya sebanyak 5 orang (5%). 

Kegunaan lainnya ini antara lain diskon/promo dan pembelian di internet. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah yang 

menggunakan kartu kreditnya untuk kebutuhan sehari-hari yang berarti banyak 

responden merasa nyaman dalam menggunakan kartu kredit. 

 

4.2    Uji Instrumen Penelitian 

Sebelum menganalisis dan menginterpretasi data penelitian terlebih dahulu 

harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk 

membuktikan apakah item-item tersebut dapat mengukur variabel, sedangkan uji 

reliabilitas digunakan untuk menguji apakah tiap item memberi pengukuran secara 

konsisten.   
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4.2.1 Uji Validitas 

Hasil analisis validitas untuk item dari variabel imbalan/hadiah (X1), 

keamanan (X2), biaya (X3), penerimaan kartu kredit (X4), dan persepsi pengguna 

dalam menggunakan kartu kredit (Y) dengan menggunakan kuesioner yang diisi 

oleh 20 orang responden, tertera pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Tahap Pertama 

Variabel Item Validitas 
Korelasi Probabilitas 

Imbalan/Hadiah (X1) X1.1 0.918  0.000 
X1.2 0.823  0.000 
X1.3 0.860 0.000 
X1.4 0.797  0.000 
X1.5 0.609 0.004 
X1.6 0.702 0.001 
X1.7 0.795 0.000 
X1.8 0.842 0.000 

Keamanan (X2) X2.1 0.766 0.000 
X2.2 0.874 0.000 
X2.3 0.520 0.019 
X2.4 0.681 0.001 
X2.5 0.572 0.008 
X2.6 0.944 0.000 
X2.7 0.922 0.000 
X2.8 0.810 0.000 

Biaya (X3) X3.1 0.751 0.000 
X3.2 0.807 0.000 
X3.3 0.675 0.001 
X3.4 0.627 0.003 
X3.5 0.407 0.075 
X3.6 0.688 0.001 
X3.7 0.763 0.000 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) X4.1 0.851 0.000 
X4.2 0.791 0.000 
X4.3 0.750 0.000 

Persepsi Pengguna dalam 
Menggunakan Kartu Kredit 
(Y) 

Y1 0.898 0.000 
Y2 0.805 0.000 
Y3 0.893 0.000 

Sumber: Data Primer (diolah) 
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Dari tabel 4.9, terdapat 1 item yang dinyatakan tidak valid, yaitu item X3.5. 

Karena adanya item yang tidak valid maka diadakan pengujian tahap kedua 

dengan mengganti item pertanyaan tersebut, dan hasil pengujian tahap kedua 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Validitas Tahap Kedua 

Variabel Item Validitas 
Korelasi Probabilitas 

Imbalan/Hadiah (X1) X1.1 0.869  0.000 
X1.2 0.764  0.000 
X1.3 0.850 0.000 
X1.4 0.833  0.000 
X1.5 0.774 0.000 
X1.6 0.782 0.000 
X1.7 0.755 0.000 
X1.8 0.839 0.000 

Keamanan (X2) X2.1 0.726 0.000 
X2.2 0.809 0.000 
X2.3 0.743 0.000 
X2.4 0.813 0.000 
X2.5 0.706 0.000 
X2.6 0.808 0.000 
X2.7 0.831 0.000 
X2.8 0.738 0.000 

Biaya (X3) X3.1 0.834 0.000 
X3.2 0.841 0.000 
X3.3 0.821 0.000 
X3.4 0.634 0.000 
X3.5 0.737 0.000 
X3.6 0.805 0.000 
X3.7 0.633 0.000 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) X4.1 0.819 0.000 
X4.2 0.835 0.000 
X4.3 0.816 0.000 

Persepsi Pengguna dalam 
Menggunakan Kartu Kredit 
(Y) 

Y1 0.881 0.000 
Y2 0.858 0.000 
Y3 0.757 0.000 

 Sumber: Data Primer (diolah) 
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Hasil uji validitas tahap kedua menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

dalam penelitian ini valid atau dapat mengukur apa yang semestinya diukur, 

dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur variabel 

yang telah ditetapkan.  

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Hasil analisis reliabilitas untuk item-item dari variabel imbalan/hadiah (X1), 

keamanan (X2), biaya (X3), penerimaan kartu kredit (X4), dan persepsi pengguna 

dalam menggunakan kartu kredit (Y), tertera pada tabel berikut: 

Tabel 4.11  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Validitas 

Alpha Keterangan 

Imbalan/Hadiah (X1) 0.790 Reliable 

Keamanan (X2) 0.785 Reliable 

Biaya (X3) 0.785 Reliable 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) 0.834 Reliable 

Persepsi Pengguna dalam Menggunakan Kartu Kredit (Y) 0.840 Reliable 
Sumber: Data Primer (diolah) 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien alpha cronbach dari 

masing-masing variabel lebih besar dari 0.6, sehingga dapat dikatakan bahwa 

instrumen tersebut telah reliabel untuk pengujian selanjutnya. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mencatat dan 

meringkas data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok 



82 
 

data (Santoso, 2001). Sugiyono (2005) juga menambahkan bahwa peringkasan 

data yang terkumpul akan dianalisis tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan demikian, pada dasarnya 

metode analisis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai demografi serta 

karakteristik instrumen. Adapun hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Statistik deskriptif jawaban responden untuk item pertanyaan setiap variabel 

dapat dilihat pada tabel 4.12.   

Tabel 4.12 

Statistik Deskriptif untuk Setiap Variabel 

No Item Pertanyaan Mean  No Item Pertanyaan Mean 

1 X1.1  2.79  1 X2.1  3.72 

2 X1.2 2.67  2 X2.2 3.32 

3 X1.3 3.02  3 X2.3 3.74 

4 X1.4 3.25  4 X2.4 3.31 

5 X1.5 3.08  5 X2.5 2.95 

6 X1.6  3.49  6 X2.6 3.14 

7 X1.7 2.79  7 X2.7 2.97 

8 X1.8 2.99  8 X2.8 3.43 

Mean 3.01   Mean 3.32 

       

No Item Pertanyaan Mean  No Item Pertanyaan Mean 

1 X3.1  3.52  1 X4.1  4.01 

2 X3.2 3.81  2 X4.2 3.90 

3 X3.3 3.76  3 X4.3 4.09 

4 X3.4 3.25  Mean 4.00 

 dilanjutkan..     
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 lanjutan..  No Item Pertanyaan Mean 

5 X3.5 3.66  1 Y1  3.81 

6 X3.6 4.21  2 Y2 3.92 

7 X3.7 3.78  3 Y3 3.70 

Mean 3.73  Mean 3.81 
Sumber: Data Primer (diolah)    

Tabel di atas memperlihatkan variabel Imbalan/Hadiah (X1) memiliki rata-

rata skor sebesar 3.01 yang mengindikasikan jawaban responden berada di antara 

skor 3 (netral) dan 4 (setuju). Hal ini mengindikasikan bahwa responden 

mempersepsikan sedang untuk variabel imbalan/hadiah. Tiga pertanyaan yang 

memiliki rata-rata skor terendah adalah pertanyaan ke 1, 2 dan ke 7 dengan rata-

rata sebesar 2.79, 2.67, dan 2.79 yang menyatakan bahwa responden tidak 

memiliki ketertatikan terhadap hadiah yang ditawarkan kartu kredit. Sedangkan 

pertanyaan dengan rata-rata skor tertinggi adalah pertanyaan ke 6 dengan rata-rata 

sebesar 3.49, yang menyatakan bahwa rata-rata responden mengetahui bahwa 

kartu kredit menawarkan diskon di tempat-tempat tertentu. 

Variabel Keamanan (X2) memiliki rata-rata skor sebesar 3.32 yang 

mengindikasikan berada di antara skor 3 (netral) dan 4 (setuju). Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sedang untuk variabel 

keamanan. Tiga pertanyaan yang memiliki rata-rata skor terendah adalah 

pertanyaan ke 5, 6, dan ke 7 dengan rata-rata sebesar 2.95, 3.14, dan 2.97, yang 

menyatakan bahwa rata-rata penguna tidak terlalu yakin akan keamanan 

penggunaan kartu kredit saat bertransaksi online. Sedangkan pertanyaan dengan 

rata-rata skor tertinggi adalah pertanyaan ke 3 dengan rata-rata sebesar 3.74, yang 

menyatakan bahwa rata-rata responden mengetahui bahwa laporan belanja dapat 
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membantu responden untuk mengetahui apakah terdapat pelayahgunaan terhadap 

kartu kredit mereka atau tidak. 

Variabel Biaya (X3) memiliki rata-rata skor sebesar 3.73 yang 

mengindikasikan berada di antara skor 3 (netral) dan 4 (setuju). Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sedang untuk variabel biaya. 

Pertanyaan yang memiliki rata-rata skor terendah adalah pertanyaan ke 4 dengan 

rata-rata sebesar 3.25, yang menyatakan bahwa rata-rata responden tidak terlalu 

menyukai adanya tambahan biaya untuk melindungi kartu kredit mereka. 

Sedangkan pertanyaan dengan rata-rata skor tertinggi adalah pertanyaan ke 6 

dengan rata-rata sebesar 4.21, yang menyatakan bahwa responden menyukai biaya 

tahunan yang rendah. 

Variabel Penerimaan Kartu Kredit (X4) memiliki rata-rata skor sebesar 4.00 

yang mengindikasikan berada di antara skor 3 (netral) dan 4 (setuju). Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan baik untuk variabel 

penerimaan kartu kredit. Pertanyaan yang memiliki rata-rata skor terendah adalah 

pertanyaan ke 2 dengan rata-rata sebesar 3.90, yang menyebutkan bahwa rata-rata 

responden beranggapan bahwa tidak banyak toko-toko di dalam negeri menerima 

pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan pertanyaan dengan 

rata-rata skor tertinggi adalah pertanyaan ke 3 dengan rata-rata sebesar 4.09, yang 

menyatakan bahwa responden merasa bahwa toko-toko di luar negeri sebagian 

besar menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. 

Variabel Persepsi Pengguna dalam Menggunakan Kartu Kredit (Y) memiliki 

rata-rata skor sebesar 3,81 yang mengindikasikan berada di antara skor 3 (netral), 
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dan 4 (setuju). Hal ini mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sedang 

untuk variabel persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Pertanyaan 

yang memiliki rata-rata skor terendah adalah pertanyaan ke 3 dengan rata-rata 

sebesar 3.70, yang menyebutkan bahwa rata-rata responden masih merasa tidak 

terlalu puas dalam menggunakan kartu kredit mereka. Sedangkan pertanyaan 

dengan rata-rata skor tertinggi adalah pertanyaan ke 2 dengan rata-rata sebesar 

3.92, yang menyatakan bahwa responden beranggapan bahwa kartu kredit tetap 

diperlukan dalam bertransaksi melalui toko-toko baik di dalam negeri maupun 

luar negeri. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

unbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan 

BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, 

dan uji gejala heteroskedastisitas. 

 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-f 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). 
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Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari model 

regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data 

dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai asymptotic 

significance  α>=5%.  

Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic Significance 

Model Regresi 0.809 0.529 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0.05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.  

 

4.4.2 Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor) dan 

tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0.1 

maka disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.  
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Sumber: Data Primer (diolah)

 Tabel 4.14 berikut ini menunjukkan hasil uji gejala multikolinieritas.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

No. Variabel VIF Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Imbalan/Hadiah (X1) 

Keamanan (X2) 

Biaya (X3) 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) 

1.230 

1.212 

1.045 

1.069 

Non Multikolinieritas 

Non Multikolinieritas 

Non Multikolinieritas 

Non Multikolinieritas 
Sumber: Data primer (diolah) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 

10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

multikolinieritas antar variabel independen. 

 

4.4.3 Uji Gejala Autokorelasi 

Metode uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan 

kesalahan pada periode t-1. Gejala autokorelasi dapat dideteksi melalui DW 

hitung (Ghozali, 2006). Autokorelasi tidak terjadi jika DW hitung diantara nilai 

dU dan 4-dU (dU<DW hitung<4-dU). Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai 

masalah autokorelasi. Pengujian terhadap gejala autokorelasi pada model regresi 

dilakukan dengan mentransformasi model awal menjadi model difference.  

Berikut ini adalah tabel 4.15 tentang hasil uji gejala autokorelasi.  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

dU DW 4-dU 

1.755 1.846 2.245 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.846 

lebih besar dari nilai dU (1.755) dan lebih kecil dari 4-dU (2.245). Dengan kata 

lain dU<DW hitung<4-dU. Dengan demikian, penelitian ini lolos uji autokorelasi. 

 

4.4.4 Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas.  

Heteroskedastisitas juga dapat diuji dengan menggunakan uji glejser yaitu 

meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 1991 

dalam Ghozali, 2006). Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut, dan disimpulkan tidak 

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Variabel Probabilitas (p) Keterangan 

Imbalan/Hadiah (X1) 0.275 Non heteroskedastisitas 

Keamanan (X2) 0.204 Non heteroskedastisitas 

Biaya (X3) 0.719 Non heteroskedastisitas 

Penerimaan Kartu Kredit (X4) 0.229 Non heteroskedastisitas 

  Sumber: Data Primer (diolah) 

Dari tabel di atas terlihat semua nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 

sehingga asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metode Regresi Linier 

Berganda. Metode Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

langsung dari imbalan/hadiah, keamanan, biaya, dan penerimaan kartu kredit 

terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit.  

Hasil analisis regresi uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R Square Adjusted R Square Sig 

20.891 0.692 0.449 0.456 0.000

   Sumber: Data Primer (diolah) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Adjusted R square sebesar 45.6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 45.6% variabel dependen (persepsi penggunaan) 
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yang bisa dijelaskan oleh variabel independen (X1 – X4). Sisanya sebanyak 

54.4% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model ini.  

Tabel 4.17 menunjukkan  bahwa nilai Fhitung analisis regresi tersebut adalah 

20.891 dan nilai siginifikan alfanya (nilai probabilitas) sebesar 0.000<0.05, 

sehingga variabel imbalan/hadiah (X1), keamanan (X2), biaya (X3), dan 

penerimaan kartu kredit (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit (Y). Hasil ini menunjukkan 

bahwa model tersebut dapat dipakai untuk memprediksi persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit.  

Pengujian untuk melihat apakah variabel bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat digunakan uji t. Hasil uji t 

ditunjukkan dalam tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

Variabel 

UnStandardized 

Coefficients t Sig 

Beta 

Imbalan/Hadiah_X1 

Keamanan_X2 

Biaya_X3 

Penerimaan Kartu Kredit_X4 

-0.005 

 0.107 

 -0.049 

 0.600 

-0.207 

4.115 

-1.740 

6.533   

0.837 

0.000 

0.085 

0.000 
  Sumber: Data Primer (diolah) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.18 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Ha Model Regresi 

H1,2,3,4 Y = 2.788 – 0.005 X1 + 0.107 X2 – 0.049 X3 + 0.600 X4  
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Pengolahan data dari tabel di atas, pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. Hipotesis yang diajukan 

digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang 

dihipotesiskan. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa: 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel imbalan/hadiah (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 

kredit. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel imbalan/hadiah (X1) mempunyai 

t hitung sebesar -0.207 dengan signifikansi alpha sbesar 0.837>0.05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa imbalan/hadiah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit (Y). Berdasar hasil tersebut 

maka hipotesis 1 ditolak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sanjaya dan Gunawan (2007) dan Palilati (2007). Tetapi hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian Carten et al. (2006), Durkin (2002) dalam Zinman 

(2004), serta Gan dan Maysami (2006).  

2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel keamanan (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap presepsi dalam menggunakan kartu kredit. Tabel 4.18 

menunjukkan bahwa variabel keamanan (X2) mempunyai t hitung sebesar 4.115 

dengan signifikansi alfa sebesar 0.000<0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

keamanan (X2) berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit (Y). Berdasar hasil tersebut maka hipotesis 2 diterima. 

Hal ini didukung oleh penelitian Mochtar (1996a) dalam Marlina (2001), Gan dan 
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Maysami (2006), Lallmahamood (2007), Mantel (2000) dalam Li et al (2006), 

Zinman (2004), Al-Hajri dan Tatnall (2007), Borzekowski et al. (2006), serta 

Sprenger dan Stavins (2008). 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa variabel biaya (X3) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Tabel 

4.18 menunjukkan bahwa variabel biaya (X3) mempunyai t hitung sebesar -1.740 

dengan signifikansi alfa sebesar 0.085>0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

biaya (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 3 

ditolak. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Borzekowski et 

al. (2006). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Mantel (2000) dalam Li et al. 

(2006), Gan dan Maysami (2006), Chirapanda dan Yoopetch (2008), Li et al. 

(2006). 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel penerimaan kartu kredit (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 

kredit. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa variabel penerimaan kartu kredit (X4) 

mempunyai t hitung sebesar 6.533 dengan signifikansi alfa sebesar 0.000<0.05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan kartu kredit (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit (Y). 

Berdasar hasil tersebut maka hipotesis 4 diterima. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sprenger dan Stavins (2008), Rysman (2004), 
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Chirapanda dan Yoopetch (2008), Gan dan Maysami (2006), Moore dalam Carten 

et al. (2006).  

 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metode Regresi Linier 

Berganda maka dapat diketahui bahwa variabel keamanan dan penerimaan kartu 

kredit berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan 

kartu kredit, sedangkan variabel imbalan/hadiah dan variabel biaya tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 

kredit. 

Adapun hasil pengujian hipotesis 1 sampai 4 dapat diuraikan sebagai berikut: 

4.6.1 Imbalan/Hadiah (X1) terhadap Persepsi Pengguna dalam 

Menggunakan Kartu Kredit (Y). 

Hadiah merupakan suatu bentuk penghargaan karena telah melakukan sesuatu 

dalam hal ini menggunakan kartu kredit. Imbalan/hadiah yang diberikan oleh bank 

kepada pemegang kartu kredit bermacam-macam, antara lain program point 

reward, cash back, diskon merchant, diskon perjalanan, dan hadiah lainnya. 

Hadiah juga dapat disebut sebagai program keanggotaan (Purnama, 2010). 

Pengguna akan mendapatkan imbalan saat membeli barang dalam jumlah rupiah 

tertentu dengan menggunakan kartu kredit. Imbalan digunakan oleh bank untuk 

mendorong masyarakat untuk menggunakan kartu kredit mereka.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel Hadiah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Hasil ini 
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konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Sanjaya dan Gunawan (2007) dan 

Palilati (2007). Tetapi bertentangan dengan penelitian Carten et al. (2006), Durkin 

(2002) dalam Zinman (2004), serta Gan dan Maysami (2006). 

Sanjaya dan Gunawan (2007) menemukan bahwa point reward kartu kredit 

HSBC yang dilihat dari tiga variabel pengukuran yaitu reliability, accesbility, dan 

brand image berpengaruh cukup kecil terhadap keinginan konsumen berbelanja 

menggunakan kartu kredit HSBC. Hal ini dikarenakan pengguna kartu kredit 

beranggapan lokasi yang menerima penggunaan kartu kredit tidak banyak, tidak 

mudah mendapatkan informasi poin yang dikumpulkan dan sulit menukarkan 

poin, serta tidak mengetahui apa saja reward yang sedang ditawarkan.  Palilati 

(2007) juga mengindikasikan bahwa hadiah bukan merupakan tujuan utama bagi 

nasabah, walaupun menurut bank hal itu penting untuk menarik nasabah. Hal ini 

mencerminkan adanya perbedaan persepsi antara bank dengan nasabah terhadap 

imbalan/hadiah tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan dari program 

bank untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan sebagai sumber dana yang 

murah. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya 

dikarenakan hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan 

bahwa hadiah bukanlah tujuan utama responden dalam menggunakan kartu kredit. 

Menurut responden, hal ini disebabkan karena bank yang mengeluarkan kartu 

kredit tidak banyak memberikan imbalan atau kemungkinan dikarenakan 

responden tidak mengetahui program hadiah yang ditawarkan bank penerbit kartu 

kredit mereka. Tetapi menurut peneliti, setiap bank banyak menawarkan program 
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hadiah. Para responden lebih menyukai kepraktisan kartu kredit karena tidak perlu 

membawa uang tunai (Wiguna, 2010). Selain itu, bagi pengguna dengan mobilitas 

yang tinggi sering kali memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan seperti 

executive airport lounge di seluruh dunia dan delapan airport lounge di lima kota 

besar: Jakarta, Denpasar, Medan, Makassar, dan Surabaya saat akan berpergian 

dengan menggunakan pesawat (Anonymous, 2010). 

 

4.6.2 Keamanan (X2) terhadap Persepsi Pengguna dalam Menggunakan 

Kartu Kredit (Y).  

Keamanan mendapat perhatian yang lebih ketika menggunakan kartu kredit. 

Otorisasi, kontrol akses, dan kerahasiaan dari kartu kredit adalah persoalan yang 

menjadi pemikiran dan permasalahan yang mengkhawatirkan bagi para pengguna. 

Hal ini merefleksikan bahwa masih ada rasa tidak percaya terhadap keamanan dan  

kehandalan teknologi kartu kredit untuk melindungi keamanan kartu kredit milik 

pengguna. Perlindungan terhadap data pribadi ditempatkan menjadi perhatian 

serius yang utama diikuti keamanan teknologi yang disediakan untuk I-Banking 

(Lallmahamood, 2007). Mochtar (1996a) dalam Marlina (2001) berpendapat 

bahwa keuntungan bagi pemegang kartu plastik adalah kemudahan, kepraktisan, 

dan keamanan serta keselamatan dalam berbelanja dibandingkan dengan 

menggunakan uang. Orang Singapura tidak memiliki respon berbeda dengan 

pemegang kartu kredit lainnya di negara lain seperti Yunani dan Turki jika 

menyangkut masalah keamanan (Gan dan Maysami, 2006). 
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Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

keamanan berpengaruh signifikan tehadap persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit. Hal ini kosisten dengan penelitian sebelumnya yaitu 

Mochtar (1996a) dalam Marlina (2001), Gan dan Maysami (2006), Lallmahamood 

(2007), Mantel (2000) dalam Li et al (2006), Zinman (2004), Al-Hajri dan Tatnall 

(2007), Borzekowski et al (2006), serta Sprenger dan Stavins (2008).  

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil yang signifikan dari variabel ini karena 

responden merasa aman untuk menggunakan kartu kredit didukung oleh jaminan 

bahwa kartu kredit memiliki sistem keamanan dan perlindungan terhadap privasi 

penguna. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa sistem keamanan kartu 

kredit belum sepenuhnya sempurna untuk melindungi informasi rahasia 

pengguna, hal ini menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya carding.  

Banyak pengguna kartu kredit yang tetap waspada karena kartu kredit tidak 

memiliki pengamanan yang lebih. Carding merupakan kejahatan penggunaan 

kartu kredit secara illegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via 

internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit orang lain untuk 

pembayaran barang yang dipesan/dibeli (Hariyanto, 2009). Pencurian identitas 

dengan menggunakan teknologi modern dapat berupa skimming dan phishing. 

Dengan hanya mengetahui nomor kartu dan tahun kadarluarsa, seseorang dapat 

mengopi data pada kartu lain dan dapat menggunakannya. Bank terus berusaha 

meningkatkan sistem keamanan kartu kredit agar kejahatan carding dapat ditekan. 

Sosialisasi pihak bank kepada nasabah pengguna kartu debit maupun kartu kredit 
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ketika melakukan transaksi penarikan tunai di mesin ATM dilakukan secara 

langsung dan melalui media massa. Sosialisasi ini antara lain (Din, 2010): 

1. Meyakini tidak ada orang yang mengintip pada saat membuat PIN baru 

2. Menghindari membuat PIN dengan angka-angka yang sangat mudah diduga-

duga oleh orang lain 

3. Angka-angka PIN harus berlainan 

4. Mengganti PIN secara berkala (bila perlu, sebulan sekali) 

5. PIN tidak boleh diberitahukan kepada siapapun (termasuk keluarga sendiri) 

6. Memperhatikan bahwa tidak ada orang di kiri, kanan, atau di belakang saat 

bertransaksi (jika terdapat orang yang tampak mengintip, jangan ragu untuk 

menegur). 

7. Menghafalkan PIN dan jangan menuliskan PIN dimanapun. 

8. Mengacak PIN dengan nomor yang bukan PIN (cukup sekali saja) sebelum 

kartu ATM keluar dari mesin ATM sehingga jejak PIN yang sebenarnya jadi 

terhapus lalu menekan “Cancel” agar kartu tidak tertelan.  

Bank juga mengkombinasikan penggunaan teknologi magnetic stripes dengan 

teknologi chip. Penggunaan teknologi chip ini digunakan untuk meningkatkan 

keamanan dan mencegah migrasi kejahatan Alat Pembayaran Dengan 

Menggunakan Kartu dari negara-negara lain, serta memberikan kemudahan bagi 

pengembangan produk layanan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di 

masa mendatang (Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009). 
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4.6.3 Biaya (X3) terhadap Persepsi Pengguna dalam Menggunakan Kartu 

Kredit (Y).  

Suku bunga rendah dan tidak adanya biaya tahunan merupakan variabel yang 

paling diinginkan responden (Gan dan Maysami, 2006). Mantel (2000) dalam Li 

et al. (2006) berpendapat bahwa biaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembayaran konsumen. Semakin besar biaya yang 

dibebankan suatu bank pada produknya, semakin kecil kemungkinan produk bank 

tersebut dipilih konsumen untuk menjadi alat pembayaran mereka. Chirapanda 

dan Yoopetch (2008) juga menunjukkan bahwa kepuasan pemegang kartu kredit 

akan biaya tahunan yang rendah sangat dibutuhkan dan berbagai suku bunga 

dalam rencana pengansuran utang dapat ditawarkan (suku bunga tetap atau suku 

bunga fleksibel dalam tiap angsuran).  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel biaya tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Hal ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Borzekowski et al. (2006). 

Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Gan dan Maysami (2006), Mantel 

(2000) dalam Li et al. (2006), Chirapanda dan Yoopetch (2008), Li et al. (2006). 

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil yang tidak signifikan dikarenakan 

sebagian responden merasa biaya bukanlah masalah yang utama karena dari awal 

pembuatan kartu kredit pihak bank telah menjelaskan jenis biaya yang akan 

dikenakan pada kartu kredit mereka. Morie (2011) mengemukakan bahwa kartu 

kredit jika dipergunakan secara baik dan benar maka dapat membantu kegiatan 

finansial sehari-hari. Calon pengguna perlu mengetahui sejak awal, kira-kira biaya 
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apa saja yang akan dikenakan bank kepada mereka selaku pemiliki kartu kredit. 

Adanya biaya tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu yang dimiliki 

dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna untuk menggunakan jenis kartu yang 

akan dipilih. Pengguna harus berhati-hati dengan biaya penarikan tunai saat 

pengguna kartu kredit melakukan withdrawal yang biasanya sebesar 4%-6% dari 

total penarikan atau minimal Rp. 40.000-Rp. 80.000 tergantung mana yang lebih 

besar. Selain itu masih terdapat biaya-biaya lain seperti denda keterlambatan, 

biaya over limit, biaya penggantian kartu, credit shield, biaya materai, dan biaya 

lainnya (Joe, 2010). Dengan pengguna mengerti biaya yang akan dibebankan bank 

maka pengguna akan lebih bijaksana dalam menggunakan kartu kredit. 

Pendapat berbeda dikemukakan peneliti. Biaya merupakan faktor yang harus 

diperhatikan karena sampai sekarang banyak pengguna kartu kredit yang terjerat 

hutang kartu kredit. Hal ini disebabkan kelalaian pengguna dalam mengatur 

keuangan mereka dan keliru dalam mempersepsikan kartu kredit, sehingga 

mereka tidak memperhitungkan denda yang akan diberikan ketika pengguna 

terlambat membayar hutang mereka tepat waktu. Dalam wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada beberapa responden, masih ditemukan bahwa pengguna 

menganggap bahwa kartu kredit adalah tambahan dana. Pengguna kartu 

seharusnya memahami bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan 

kartu kredit merupakan hutang yang harus ditanggung dan dibayar oleh pengguna 

sendiri. Oleh karena itu pengguna kartu harus berhati-hati dan bijak dalam 

melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit (Surat Edaran 

No.7/60/DASP). Pengguna mulai didatangi debt collector dan terus menerus 
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merasa terteror oleh tindakan bank dalam menagih uang kepada pengguna bahkan 

tak jarang mengandung unsur tindak pidana kekerasan (Hariyanto, 2009).  

 

4.6.4 Penerimaan Kartu Kredit (X4) terhadap Persepsi Pengguna dalam 

Menggunakan Kartu Kredit (Y).  

Penerimaan kartu kredit merupakan salah satu bentuk kenyamanan (Gan dan 

Maysami, 2006). Dengan diterimanya kartu kredit sebagai alat pembayaran di 

berbagai tempat, membuat kartu kredit menjadi pilihan yang tepat untuk 

digunakan sebagai pengganti uang tunai. Pemegang kartu kredit berpendapat 

bahwa kartu kredit lebih banyak diterima diberbagai tempat dibandingkan dengan 

kartu debit (Sprenger dan Stavins, 2008). Konsumen yang sering berpergian ke 

luar negeri akan lebih nyaman jika membawa kartu kredit karena kartu kredit 

dapat diterima di merchant manapun yang berlogo Visa, MasterCard, dan Cirrus.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel penerimaan kartu kredit 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu 

kredit. Hal ini sejalan dengan penelitian Gan dan Maysami (2006), Sprenger dan 

Stavins (2008), Rysman (2004), Chirapanda dan Yoopetch (2008), Moore dalam 

Carten et al. (2006). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan responden 

beranggapan bahwa penerimaan kartu kredit lebih baik dibandingkan dengan 

penggunaan uang. Pembelian barang secara online tidak selalu dapat 

menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit memiliki link ke semua 

negara dengan logo Visa dan MasterCard. Untuk memuaskan kebutuhan para 
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pemegang kartu kredit, penerimaan kartu kredit secara domestik dan di seluruh 

dunia sangatlah dibutuhkan. Gan dan Maysami (2006) juga menemukan bahwa 

penerimaan kartu kredit yang luas di dalam negeri dalam hal ini Singapura 

menjadi variabel yang paling diperlukan. 

Di Indonesia, kartu kredit bukanlah alat pembayaran yang paling disukai. 

Dibandingkan dengan kartu debit, pangsa pasar kartu kredit jauh tertinggal (tabel 

1.1). Hal ini disebabkan penerimaan kartu kredit yang belum mencakup seluruh 

kawasan nusantara. Akan tetapi, meskipun EDC untuk kartu kredit tidak sebanyak 

kartu debit, kartu kredit masih dapat digunakan di hotel, restoran, supermarket dan 

tempat-tempat lain yang berlogo Visa dan MasterCard (Gan dan Maysami, 2006). 

Diterimanya kartu kredit oleh seluruh toko domestik merupakan kriteria penting 

untuk menggunakan kartu kredit, diikuti penerimaan di seluruh dunia (Chirapanda 

dan Yoopetch, 2008). 

Pembayaran uang untuk membeli suatu barang dalam transaksi online harus 

melalui alat pembayaran pihak ketiga seperti PayPal. PayPal merupakan salah satu 

portal pembayaran yang paling sering digunakan oleh situs e-commerce untuk 

memungkinkan pelanggan untuk membayar tagihan. PayPal lebih aman dari alat 

pembayaran online lain bagi pengirim dan penerima uang karena ada bukti 

pembayaran dan dapat melakukan komplain yang benar jika terjadi sesuatu atau 

terhindar dari komplain yang salah. Untuk dapat memiliki akun di Paypal, 

pembeli harus memiliki kartu kredit. Berikut adalah kartu kredit dari Indonesia 

yang diterima Paypal : HSBC Visa, BNI Visa, Mandiri Visa, Citibank Mastercard, 

BCA Mastercard, BRI Mastercard (Clara, 2011). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, maka penelitian mengenai pengaruh faktor 

imbalan/hadiah, keamanan, biaya, dan penerimaan kartu kredit terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor imbalan/hadiah terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

2. Faktor keamanan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

3. Faktor biaya terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 

pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

4. Faktor penerimaan kartu kredit terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu 

dicermati oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Obyek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terbatas hanya pada 

masyarakat pengguna kartu kredit di Kota Malang saja, sehingga tidak dapat 

menggambarkan persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit di kota-
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kota lainnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan 

jangkauan yang lebih luas.  

2. Peneliti tidak memiliki data yang secara signifikan menginformasikan para 

pengguna kartu kredit di kota Malang. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki 

oleh pihak bank adalah sebuah informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena 

itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya, dapat memberikan informasi 

secara lebih jelas mengenai maksud dan tujuan penelitian ini, sehingga 

perbankan dapat membantu penyebaran kuesioner secara lebih terarah.  

3. Jumlah sampel hanya 135 buah dan yang dapat diolah hanya 96 buah. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah sampel diperbanyak, sehingga 

hasilnya pun dapat menunjukkan nilai yang lebih signifikan.   

4. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 54,4% faktor-

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

faktor-faktor sikap seseorang dalam menggunakan kartu kredit. Menurut 

peneliti, faktor-faktor lain yang tidak diamati itu adalah kepraktisan seperti 

penelitian Sulistyawaty (2008) dan Zinman (2004), gaya hidup (life style) 

seperti penelitian Alam (2006), kesan (brand image) seperti penelitian 

Shannon dan Yoopetch (2002), risiko (risk) seperti penelitian Johnson (2002) 

serta Tan dan Teo (2000), faktor psikologi seperti TRA oleh Fishbein dan 

Ajzen (1975), TAM oleh Davis (1989), dan TPB oleh Ajzen (1991) serta 

masih banyak lagi faktor yang dapat mempengaruhi persepsi pengguna dalam 

menggunakan kartu kredit.  
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5.3  Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat tentang faktor-faktor 

imbalan/hadiah, keamanan, biaya, dan penerimaan kartu kredit yang 

mempengaruhi persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna adalah 

keamanan dan penerimaan kartu kredit.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan perbankan dapat mengevaluasi 

apa saja kelebihan dan kekurangan kartu kredit dari sudut pandang nasabah serta 

kebutuhan yang telah didapat dan ingin didapat nasabah melalui kartu kredit. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keamanan dan penerimaan kartu kredit 

adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengguna dalam menggunakan 

kartu kredit dapat menjadi masukan bagi perbankan untuk lebih mengembangkan 

lagi dua faktor tersebut secara lebih mendalam.  

Variabel keamanan merupakan faktor penting bagi nasabah dalam 

menggunakan kartu kreditnya sebagai alat pembayaran pengganti uang. Oleh 

karena itu, sangatlah penting bagi bank untuk meningkatkan sistem keamanan 

terhadap kartu kredit dan melindungi privasi data-data pengguna. Dukungan 

pemerintah juga diharapkan dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat 

membantu meningkatkan kinerja sistem  keamanan dan perlindungan bagi privasi 

data-data pengguna kartu ATM. Dengan demikian, nasabah tidak akan merasa 

khawatir saat menggunakan kartu kredit.  

Variabel yang kedua adalah penerimaan atas kartu kredit. Pengembangan 

variabel ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan merchant kartu kredit 



105 

 

baik di dalam negeri, di luar negeri, maupun melalui internet. Penerimaan kartu 

kredit yang luas akan mempermudah nasabah dalam menggunakan kartu 

kreditnya. Dalam rangka meningkatkan penggunaan kartu kredit di Indonesia, 

kerjasama bank dan merchant kartu kredit sangat dibutuhkan. 

Walaupun dua faktor yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap 

persepsi pengguna dalam menggunakan kartu kredit yaitu imbalan/hadiah dan 

biaya, tidak berarti kedua faktor ini kemudian bisa diabaikan. Faktor 

imbalan/hadiah tetap perlu diperhatikan karena dengan adanya hadiah, nasabah 

semakin senang dan transaksi yang dilakukan akan bertambah. Biaya harus 

disesuaikan dengan kebutuhan nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani dan 

kredit macetpun semakin dapat ditekan. 

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi tidak hanya 

aspek teknologi saja, namun aspek psikologi juga sangat berperan. Hal ini 

dikarenakan dalam aspek psikologi juga dipelajari mengenai keperilakuan tentang 

pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai 

salah satu disiplin acuan sistem informasi. Dengan demikian, jika kedua aspek 

tersebut dipadukan maka penerapan dan pengembangan sistem teknologi 

informasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 1 
 

UJI VALIDITAS TAHAP PERTAMA 
 
 

Correlations
  x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x1 

x11 Pearson Correlation 1 .792** .887** .688** .544* .523* .636** .794** .918**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .013 .018 .003 .000 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
x12 Pearson Correlation .792** 1 .834** .492* .286 .262 .595** .872** .823**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .028 .222 .264 .006 .000 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x13 Pearson Correlation .887** .834** 1 .523* .510* .398 .562** .785** .860**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .018 .022 .082 .010 .000 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x14 Pearson Correlation .688** .492* .523* 1 .578** .750** .648** .513* .797**

Sig. (2-tailed) .001 .028 .018  .008 .000 .002 .021 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x15 Pearson Correlation .544* .286 .510* .578** 1 .461* .407 .290 .609**

Sig. (2-tailed) .013 .222 .022 .008  .041 .075 .215 .004
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x16 Pearson Correlation .523* .262 .398 .750** .461* 1 .715** .438 .702**

Sig. (2-tailed) .018 .264 .082 .000 .041  .000 .053 .001
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x17 Pearson Correlation .636** .595** .562** .648** .407 .715** 1 .535* .795**

Sig. (2-tailed) .003 .006 .010 .002 .075 .000  .015 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x18 Pearson Correlation .794** .872** .785** .513* .290 .438 .535* 1 .842**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .021 .215 .053 .015  .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x1 Pearson Correlation .918** .823** .860** .797** .609** .702** .795** .842** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .004 .001 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 



Correlations
  x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x2 

x21 Pearson Correlation 1 .670** .531* .335 .285 .725** .654** .489* .766**

Sig. (2-tailed)  .001 .016 .148 .223 .000 .002 .029 .000

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
x22 Pearson Correlation .670** 1 .389 .609** .379 .885** .782** .579** .874**

Sig. (2-tailed) .001  .090 .004 .099 .000 .000 .007 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x23 Pearson Correlation .531* .389 1 .055 .122 .599** .377 .203 .520*

Sig. (2-tailed) .016 .090  .818 .608 .005 .101 .390 .019
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x24 Pearson Correlation .335 .609** .055 1 .295 .540* .733** .566** .681**

Sig. (2-tailed) .148 .004 .818  .207 .014 .000 .009 .001
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x25 Pearson Correlation .285 .379 .122 .295 1 .445* .368 .529* .572**

Sig. (2-tailed) .223 .099 .608 .207  .050 .110 .016 .008
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x26 Pearson Correlation .725** .885** .599** .540* .445* 1 .856** .702** .944**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .014 .050  .000 .001 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x27 Pearson Correlation .654** .782** .377 .733** .368 .856** 1 .846** .922**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .101 .000 .110 .000  .000 .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x28 Pearson Correlation .489* .579** .203 .566** .529* .702** .846** 1 .810**

Sig. (2-tailed) .029 .007 .390 .009 .016 .001 .000  .000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

x2 Pearson Correlation .766** .874** .520* .681** .572** .944** .922** .810** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .001 .008 .000 .000 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations
  x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x3 

x31 Pearson Correlation 1 .853** .704** .680** .183 .719** .563** .751** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .001 .439 .000 .010 .000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 
x32 Pearson Correlation .853** 1 .854** .746** .262 .785** .723** .807** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .264 .000 .000 .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x33 Pearson Correlation .704** .854** 1 .573** .269 .610** .605** .675** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .008 .252 .004 .005 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x34 Pearson Correlation .680** .746** .573** 1 .160 .912** .570** .627** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .008  .500 .000 .009 .003 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x35 Pearson Correlation .183 .262 .269 .160 1 .008 .507* .407 
Sig. (2-tailed) .439 .264 .252 .500  .972 .022 .075 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x36 Pearson Correlation .719** .785** .610** .912** .008 1 .583** .688** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000 .972  .007 .001 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x37 Pearson Correlation .563** .723** .605** .570** .507* .583** 1 .763** 
Sig. (2-tailed) .010 .000 .005 .009 .022 .007  .000 
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

x3 Pearson Correlation .751** .807** .675** .627** .407 .688** .763** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .003 .075 .001 .000  
N 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations
  x41 x42 x43 x4 

x41 Pearson Correlation 1 .608** .490* .851**

Sig. (2-tailed)  .004 .028 .000

N 20 20 20 20
x42 Pearson Correlation .608** 1 .269 .791**

Sig. (2-tailed) .004  .251 .000
N 20 20 20 20

x43 Pearson Correlation .490* .269 1 .750**

Sig. (2-tailed) .028 .251  .000
N 20 20 20 20

x4 Pearson Correlation .851** .791** .750** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Correlations
  y1 y2 y3 y 

y1 Pearson Correlation 1 .588** .732** .898**

Sig. (2-tailed)  .006 .000 .000

N 20 20 20 20
y2 Pearson Correlation .588** 1 .553* .805**

Sig. (2-tailed) .006  .011 .000
N 20 20 20 20

y3 Pearson Correlation .732** .553* 1 .893**

Sig. (2-tailed) .000 .011 .000
N 20 20 20 20

Y Pearson Correlation .898** .805** .893** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 20 20 20 20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 

 
 
 
 
 



UJI VALIDITAS TAHAP KEDUA 
 
 

Correlations
  x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x1 

x11 Pearson Correlation 1 .782** .707** .662** .553** .520** .643** .699** .869**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96
x12 Pearson Correlation .782** 1 .525** .486** .595** .503** .539** .497** .764**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x13 Pearson Correlation .707** .525** 1 .778** .624** .649** .504** .692** .850**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x14 Pearson Correlation .662** .486** .778** 1 .674** .587** .535** .666** .833**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x15 Pearson Correlation .553** .595** .624** .674** 1 .632** .449** .543** .774**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x16 Pearson Correlation .520** .503** .649** .587** .632** 1 .548** .659** .782**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x17 Pearson Correlation .643** .539** .504** .535** .449** .548** 1 .663** .755**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x18 Pearson Correlation .699** .497** .692** .666** .543** .659** .663** 1 .839**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x1 Pearson Correlation .869** .764** .850** .833** .774** .782** .755** .839** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations
  x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x2 

x21 Pearson Correlation 1 .652** .556** .540** .318** .522** .468** .465** .726**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96
x22 Pearson Correlation .652** 1 .667** .601** .526** .546** .558** .465** .809**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x23 Pearson Correlation .556** .667** 1 .525** .417** .531** .550** .407** .743**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x24 Pearson Correlation .540** .601** .525** 1 .583** .567** .615** .570** .813**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x25 Pearson Correlation .318** .526** .417** .583** 1 .457** .513** .499** .706**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x26 Pearson Correlation .522** .546** .531** .567** .457** 1 .787** .551** .808**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x27 Pearson Correlation .468** .558** .550** .615** .513** .787** 1 .611** .831**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x28 Pearson Correlation .465** .465** .407** .570** .499** .551** .611** 1 .738**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

x2 Pearson Correlation .726** .809** .743** .813** .706** .808** .831** .738** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations
  x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x3 

x31 Pearson Correlation 1 .823** .721** .440** .558** .549** .288** .834** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 
x32 Pearson Correlation .823** 1 .755** .319** .504** .606** .432** .841** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .000 .000 .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x33 Pearson Correlation .721** .755** 1 .325** .498** .585** .479** .821** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .000 .000 .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x34 Pearson Correlation .440** .319** .325** 1 .509** .453** .263** .634** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .001  .000 .000 .010 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x35 Pearson Correlation .558** .504** .498** .509** 1 .518** .324** .737** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x36 Pearson Correlation .549** .606** .585** .453** .518** 1 .626** .805** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x37 Pearson Correlation .288** .432** .479** .263** .324** .626** 1 .633** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .010 .001 .000  .000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

x3 Pearson Correlation .834** .841** .821** .634** .737** .805** .633** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 96 96 96 96 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Correlations
  x41 x42 x43 x4 

x41 Pearson Correlation 1 .473** .506** .819**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000

N 96 96 96 96
x42 Pearson Correlation .473** 1 .578** .835**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000
N 96 96 96 96

x43 Pearson Correlation .506** .578** 1 .816**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000
N 96 96 96 96

x4 Pearson Correlation .819** .835** .816** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Correlations
  y1 y2 y3 y 

y1 Pearson Correlation 1 .672** .489** .881**

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000

N 96 96 96 96
y2 Pearson Correlation .672** 1 .460** .858**

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000
N 96 96 96 96

y3 Pearson Correlation .489** .460** 1 .757**

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000
N 96 96 96 96

y Pearson Correlation .881** .858** .757** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 96 96 96 96

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
 
 
 
 
 



UJI RELIABILITAS 
 
Variabel X1 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.790 .943 9

 
Variabel X2 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.785 .928 9



Variabel X3 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.785 .913 8

 
Variabel X4 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.834 .891 4

 
 



Variabel Y 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 96 100.0

Excludeda 0 .0

Total 96 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.840 .897 4

 



LAMPIRAN 2 

 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL 
 
 

Statistics 

  x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x1 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 2.7917 2.6667 3.0208 3.2500 3.0833 3.4896 2.7917 2.9896 24.0833

 
x11 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 18 18.8 18.8 18.8 

2.00 30 31.3 31.3 50.0 

3.00 13 13.5 13.5 63.5 

4.00 24 25.0 25.0 88.5 

5.00 11 11.5 11.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x12 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 13 13.5 13.5 13.5 

2.00 38 39.6 39.6 53.1 

3.00 23 24.0 24.0 77.1 

4.00 12 12.5 12.5 89.6 

5.00 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x13 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 13 13.5 13.5 13.5 

2.00 22 22.9 22.9 36.5 

3.00 20 20.8 20.8 57.3 

4.00 32 33.3 33.3 90.6 

5.00 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  



x14 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 9 9.4 9.4 9.4 

2.00 16 16.7 16.7 26.0 

3.00 27 28.1 28.1 54.2 

4.00 30 31.3 31.3 85.4 

5.00 14 14.6 14.6 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x15 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 5 5.2 5.2 5.2 

2.00 25 26.0 26.0 31.3 

3.00 30 31.3 31.3 62.5 

4.00 29 30.2 30.2 92.7 

5.00 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x16 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 6 6.3 6.3 6.3 

2.00 16 16.7 16.7 22.9 

3.00 12 12.5 12.5 35.4 

4.00 49 51.0 51.0 86.5 

5.00 13 13.5 13.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x17 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 13 13.5 13.5 13.5 

2.00 29 30.2 30.2 43.8 

3.00 26 27.1 27.1 70.8 

4.00 21 21.9 21.9 92.7 

5.00 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 



x18 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 11 11.5 11.5 11.5 

2.00 27 28.1 28.1 39.6 

3.00 17 17.7 17.7 57.3 

4.00 34 35.4 35.4 92.7 

5.00 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Statistics 

  x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x2 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 3.7188 3.3229 3.7396 3.3125 2.9479 3.1354 2.9688 3.4271 26.5729

 
x21 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 8 8.3 8.3 11.5 

3.00 22 22.9 22.9 34.4 

4.00 43 44.8 44.8 79.2 

5.00 20 20.8 20.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x22 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 6 6.3 6.3 6.3 

2.00 15 15.6 15.6 21.9 

3.00 23 24.0 24.0 45.8 

4.00 46 47.9 47.9 93.8 

5.00 6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 



x23 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 2 2.1 2.1 2.1 

2.00 9 9.4 9.4 11.5 

3.00 15 15.6 15.6 27.1 

4.00 56 58.3 58.3 85.4 

5.00 14 14.6 14.6 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x24 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 5 5.2 5.2 5.2 

2.00 18 18.8 18.8 24.0 

3.00 26 27.1 27.1 51.0 

4.00 36 37.5 37.5 88.5 

5.00 11 11.5 11.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x25 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 6 6.3 6.3 6.3 

2.00 34 35.4 35.4 41.7 

3.00 22 22.9 22.9 64.6 

4.00 27 28.1 28.1 92.7 

5.00 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x26 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 10 10.4 10.4 10.4 

2.00 15 15.6 15.6 26.0 

3.00 29 30.2 30.2 56.3 

4.00 36 37.5 37.5 93.8 

5.00 6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 



x27 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 10 10.4 10.4 10.4 

2.00 21 21.9 21.9 32.3 

3.00 32 33.3 33.3 65.6 

4.00 28 29.2 29.2 94.8 

5.00 5 5.2 5.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x28 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 3 3.1 3.1 3.1 

2.00 15 15.6 15.6 18.8 

3.00 25 26.0 26.0 44.8 

4.00 44 45.8 45.8 90.6 

5.00 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Statistics 

  x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x3 

N Valid 96 96 96 96 96 96 96 96 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.5208 3.8125 3.7604 3.3854 3.6563 4.2083 3.7813 26.12500 

 
x31 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 22 22.9 22.9 24.0 

3.00 18 18.8 18.8 42.7 

4.00 36 37.5 37.5 80.2 

5.00 19 19.8 19.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 



x32 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 2 2.1 2.1 2.1 

2.00 14 14.6 14.6 16.7 

3.00 13 13.5 13.5 30.2 

4.00 38 39.6 39.6 69.8 

5.00 29 30.2 30.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x33 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 2 2.1 2.1 2.1 

2.00 8 8.3 8.3 10.4 

3.00 24 25.0 25.0 35.4 

4.00 39 40.6 40.6 76.0 

5.00 23 24.0 24.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x34 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 2 2.1 2.1 2.1 

2.00 24 25.0 25.0 27.1 

3.00 23 24.0 24.0 51.0 

4.00 29 30.2 30.2 81.3 

5.00 18 18.8 18.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x35 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 18 18.8 18.8 18.8 

3.00 15 15.6 15.6 34.4 

4.00 45 46.9 46.9 81.3 

5.00 18 18.8 18.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 



x36 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 6 6.3 6.3 6.3 

3.00 9 9.4 9.4 15.6 

4.00 40 41.7 41.7 57.3 

5.00 41 42.7 42.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x37 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1.00 1 1.0 1.0 1.0 

2.00 11 11.5 11.5 12.5 

3.00 22 22.9 22.9 35.4 

4.00 36 37.5 37.5 72.9 

5.00 26 27.1 27.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Statistics 

  x41 x42 x43 x4 

N Valid 96 96 96 96

Missing 0 0 0 0
Mean 4.0104 3.8958 4.0938 12.0000

 
x41 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 4 4.2 4.2 4.2 

3.00 14 14.6 14.6 18.8 

4.00 55 57.3 57.3 76.0 

5.00 23 24.0 24.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 



x42 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 4 4.2 4.2 4.2 

3.00 18 18.8 18.8 22.9 

4.00 58 60.4 60.4 83.3 

5.00 16 16.7 16.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

x43 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3.00 12 12.5 12.5 12.5 

4.00 63 65.6 65.6 78.1 

5.00 21 21.9 21.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Statistics 

  y1 y2 y3 y 

N Valid 96 96 96 96

Missing 0 0 0 0
Mean 3.8125 3.9167 3.6979 11.4271

 
y1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 9 9.4 9.4 9.4 

3.00 19 19.8 19.8 29.2 

4.00 49 51.0 51.0 80.2 

5.00 19 19.8 19.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



y2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 5 5.2 5.2 5.2 

3.00 19 19.8 19.8 25.0 

4.00 51 53.1 53.1 78.1 

5.00 21 21.9 21.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 

y3 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.00 4 4.2 4.2 4.2 

3.00 31 32.3 32.3 36.5 

4.00 51 53.1 53.1 89.6 

5.00 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 96 8.00 40.00 24.0833 7.60009 
x2 96 9.00 38.00 26.5729 6.33909 
x3 96 12.000 35.000 26.12500 5.394442 
x4 96 8.00 15.00 12.0000 1.68585 
y 96 7.00 15.00 11.4271 1.97748 
Valid N (listwise) 96     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 3 
 

UJI ASUMSI KLASIK 
 
UJI  NORMALITAS 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 96

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.42775742

Most Extreme Differences Absolute .083

Positive .044

Negative -.083

Kolmogorov-Smirnov Z .809

Asymp. Sig. (2-tailed) .529

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

 



UJI  MULTIKOLINIERITAS 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.788 1.447  1.927 .057   

x1 -.005 .022 -.017 -.207 .837 .813 1.230

x2 .107 .026 .343 4.115 .000 .825 1.212

x3 -.049 .028 -.135 -1.740 .085 .957 1.045

x4 .600 .092 .511 6.533 .000 .936 1.069

a. Dependent Variable: y 

 

 
UJI  AUTOKORELASI 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .692a .479 .456 1.45880 1.846 

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UJI  HETEROSKEDASTISITAS 

 
 
 
 
 



LAMPIRAN 4 
 

HASIL UJI REGRESI 
 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 x4, x3, x1, x2a . Enter 

a. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .692a .479 .456 1.45880

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 

b. Dependent Variable: y 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 177.833 4 44.458 20.891 .000a

Residual 193.657 91 2.128   
Total 371.490 95    

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x2, x1 
b. Dependent Variable: y 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.788 1.447  1.927 .057

x1 -.005 .022 -.017 -.207 .837

x2 .107 .026 .343 4.115 .000

x3 -.049 .028 -.135 -1.740 .085

x4 .600 .092 .511 6.533 .000

a. Dependent Variable: y 
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Saya adalah mahasiswa program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan 

judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi dalam 

Menggunakan Kartu Kredit (Studi pada Masyarakat Kota Malang) “. Penelitian 

ini merupakan syarat untuk kelulusan di jenjang pendidikan Strata Satu (S1).  

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu, Saudara/i 

untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera 

berikut ini. Isi dari kuesioner ini berkaitan dengan persepsi dalam menggunakan kartu 

kredit.  

Bantuan Bapak/Ibu, Saudara/i sangat saya harapkan demi terselesaikannya 

penelitian ini. Jawaban dan identitas Bapak/Ibu, Saudara/i akan terjamin 

kerahasiaannya. 

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, 

saya ucapkan terimakasih.  

 

 

Vina Kumala Dewi 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Karakteristik Responden 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada 

jawaban yang paling sesuai. 

 

1. Jenis Kelamin :           Laki Laki                 Perempuan 

2. Umur :            

                   < 30 tahun           30 – 39 tahun           40 – 49 tahun           50 – 59 tahun 

               60 – 69 tahun       > 69 tahun 

3. Pendidikan Terakhir  :            

             SMA                    DI/II/III             S1                 S2                   S3 

4. Bidang Profesi  : 

      Akuntan                        Pendidik                        Karyawan             

      Pengusaha                    Lainnya (sebutkan: ..........................................) 

5. Apakah anda memiliki kartu kredit : 

                     Ya                        Tidak           

 Jika jawaban no.5 ya, silahkan melanjutkan mengisi kuisioner no. 6 

Jika jawaban no. 5 tidak, silahkan langsung mengisi kuisioner di halaman 

selanjutnya 

6. Berapa kali anda menggunakan kartu kredit anda dalam sebulan         : 

              < 2                2                   > 2 

7. Untuk keperluan apa anda menggunakan kartu kredit        : 

Keperluan sehari-hari Cicilan Pembelian 

 Berjaga-jaga Lainnya (sebutkan:...................... 

 Keadaan darurat ...........................................) 
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Tunjukkan tingkat kesetujuan anda terhadap pernyataan berikut dengan memberi tanda 

silang (X) yang sesuai pada masing masing pernyataan, dengan menggunakan skala yang 

diberikan dibawah ini. 

KETERANGAN : STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; N : Tidak berpendapat; SS : 

Sangat Setuju 

ITEM PERNYATAAN: 

1. Imbalan/Hadiah 

No. Pernyataan 1 
STS 

2  
TS  

3 
N   

4    
S   

5 
SS 

1. Saya tertarik dengan imbalan/hadiah yang 
ditawarkan bank jika menggunakan kartu kredit  

     

2. Program hadiah membuat saya ingin memiliki 
kartu kredit 

     

3. Saya tertarik dengan program cash back yang 
ditawarkan bank pada toko-toko tertentu. 

     

4. Saya dapat mengumpulkan point reward jika 
saya menggunakan kartu kredit 

     

5 Produk point reward yang ditawarkan unik dan 
sulit mendapatkannya di toko biasa 

     

6 Terdapat diskon spesial di toko-toko tertentu 
jika saya menggunakan kartu kredit  

     

7 Kartu kredit saya menawarkan program hadiah 
jika saya setia menggunakan kartu kredit  

     

8 Saya merasa perlu untuk memanfaatkan 
hadiah yang ditawarkan bank untuk kartu 
kredit  
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2. Keamanan 

No. Pernyataan 1 
STS 

2  
TS  

3 
N   

4    
S   

5 
SS 

1. Bank memberikan perlindungan terhadap kartu 
kredit jika terjadi pencurian/kehilangan  

     

2. Saya percaya terhadap keamanan penggunaan 
kartu kredit di Indonesia 

     

3. Laporan belanja dari kartu kredit dapat 
membantu saya mengetahui bahwa kartu kredit 
tidak disalahgunakan orang lain (aman) 

     

4. Kemajuan dari teknologi keamanan internet 
memberikan keamanan lebih pada saat 
bertransaksi online 

     

5. Saya khawatir bahwa kartu kredit tidak cukup 
aman saat bertransaksi online dan saya dapat 
kehilangan uang saya  

     

6 Informasi/data yang saya masukkan saat 
berbelanja online dengan kartu kredit tidak dapat 
diketahui oleh orang lain  

     

7 Informasi/data saya saat melakukan transaksi 
online dengan kartu kredit tidak dapat dibajak 
(di-hack) oleh orang lain  

     

8 Saya mempercayai kemampuan bank untuk 
melindungi kerahasiaan saya tentang kartu kredit 

     

 

3. Biaya 

No. Pernyataan 1 
STS 

2  
TS  

3 
N   

4    
S   

5 
SS 

1. Saya merasa biaya-biaya kartu kredit sangat 
memberatkan 

     

2. Beban keterlambatan yang dibebankan saat 
terlambat membayar sangat besar 

     

3. Biaya penarikan tunai dengan kartu kredit saya 
sangat besar 

     

4. Saya merasa biaya untuk melindungi kartu kredit 
tidak diperlukan  

     

5 Biaya overlimit kartu mempengaruhi saya dalam 
menggunakan kartu kredit 

     

6 Saya lebih menyukai kartu kredit dengan biaya 
tahunan yang lebih rendah  

     

7 Bunga kredit/cicilan yang rendah membuat saya 
menggunakan kartu kredit 
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4. Penerimaan 

No. Pernyataan 1 
STS 

2  
TS  

3 
N   

4    
S   

5 
SS 

1. Perdagangan online menerima kartu kredit 
sebagai alat pembayaran 

     

2. Toko-toko dalam negeri menerima kartu kredit 
sebagai alat pembayaran 

     

3. Toko-toko di luar negeri menerima kartu kredit 
sebagai alat pembayaran 

     

 

5. Persepsi dalam menggunakan Kartu Kredit 

No. Pernyataan 1 
STS 

2  
TS  

3 
N   

4    
S   

5 
SS 

1. Saya merasa perlu untuk menggunakan kartu 
kredit dalam bertransaksi melalui toko baik 
domestik maupun internasional 

     

2. Saya merasa kartu kredit dibutuhkan dalam 
melakukan transaksi online

     

3. Secara keseluruhan saya merasa puas dalam 
menggunakan kartu kredit  
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