BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian benefits given by bank, qualifications of

applying credit card, payment policies, willingness to pay, awareness about the
total debt owed, dan management of income vs expenses terhadap credit card usage
adalah sebagai berikut:
1.

Benefits given by bank merupakan kebijakan yang diberikan oleh bank
untuk para pengguna kartu kredit, dari hasil yang diuji mengetahui bahwa
para pekerja yang ada di Batam mengajukan kartu kredit bukan dari
kebijakan yang di dapatkan, melainkan ada faktor lain yang membuat
pekerja ingin mengajukan kartu kredit tersebut, mempunyai keperluankeperluan tertentu dibandingkan dengan hanya ingin mendapatkan
kebijakan atau keuntungan yang diberikan. Benefits given by bank
berpengaruh tidak signifikan terhadap credit card usage pada kalangan
pekerja di Batam.

2.

Penelitian ini menunjukkan bahwa qualification to apply for credit card
berpengaruh positif pada pengguna kartu kredit, dimana para pekerja
melakukan pengajuan kartu kredit difaktorkan oleh qualification to apply
for credit card, pengajuan dengan kualifikasi yang gampang ditempuh,
tidak memiliki banyak persyaratan yang diinginkan oleh pihak bank, yang
menjadi para pekerja ingin melakukan pengajuan. Maka semakin
gampangnya kualifikasi untuk ajukan kartu kredit maka makin banyak
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pengguna kartu kredit. Qualifications to apply for credit card berpengaruh
signifikan positif terhadap credit card usage pada kalangan pekerja di
Batam.
3.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa payment policies salah satu faktor
pengaruhnya pekerja Batam melakukan pengajuan kartu kredit. Kebijakan
pembayaran yang nyaman, dan mudah bagi para pengguna, dapat
membantu beban pembayaran tagihan yang ditagih, dan membayar jumlah
minimal pada jumlah tagihan. Maka semakin memudahkan pembayaran
dan toleransi yang diberikan pihak bank maka semakin banyak pengguna
kartu kredit. Menjadi salah satu faktor kebijakan yang mempengaruhi
pekerja ingin mengajukannya. Payment policies berpengaruh signifikan
positif terhadap credit card usage pada kalangan pekerja di Batam.

4.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa credit card usage terpengaruh
oleh faktor willingness to pay. Willingness to pay keinginan seseorang
untuk membayar tagihan kartu kredit yang sudah di belanjakan, dimana
pengguna kartu kredit yang sudah melakukan transaksi kartu kredit
bersedia untuk membayar tagihan yang ditagih oleh pihak bank. Apabila
makin tingginya keinginan dalam pembayaran tagihan maka semakin
tinggi pengguna kartu kredit. Willingness to pay berpengaruh signifikan
positif terhadap credit card usage pada kalangan pekerja di Batam.

5.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa credit card usage terpengaruh oleh
faktor awareness about the total debt owed, apabila kesadaran dengan
jumlah tagihan tinggi maka seorang pekerja untuk menggunakan kartu
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kredit semakin tinggi. Mencerminkan untuk pengguna kartu kredit sangat
mengetahui jumlah pemakaian kartu kredit yang sudah dilakukan,
mempunyai tanggung jawab atas pemakaian sendiri dan menyadari atas
jumlah tagihan yang dibayarkan maka tidak terjadi keterlambatan
pembayaran atau tidak memiliki dana untuk membayarnya. Awareness
about the total debt owed berpengaruh signifikan positif terhadap credit
card usage pada kalangan pekerja di Batam.
6.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa management of income vs
expense berpengaruh signifikan negatif terhadap credit card usage,
menjelaskan bahwa apabila semakin tinggi pengguna mengelola
pendapatan dan pengeluaran maka semakin rendah orang ingin
menggunakan kartu kredit, atau kebalikannya semakin tinggi pengguna
kartu kredit maka semakin rendah management of income vs espenses.
Maka terjadinya tolak belakang antara variabel management of income vs
expense terhadap credit card usage.

5.2

Keterbatasan
Di dalam sebuah penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan, seperti

berikut:
1.

Jumlah sampel yang digunakan hanya menggunakan sebanyak 250
responden pekerja di Batam.

2.

Data yang dapat digunakan hanya dalam 7 tahun yaitu dari tahun 2009
sampai 2016.

Universitas Internasional Batam
Sisca Juliani. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengguna Kartu Kredit Kalangan Pekerja di Batam. 2019
UIB Repository©2019

72

3.

Keterbatasan variabel yang diteliti oleh penulis.

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang bisa diberikan untuk digunakan kepada peneliti

selanjutnya, sebagai berikut:
1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi para pekerja untuk menggunakan kartu kredit, maka
perusahaan dapat mempermudah mengetahui tipe orang yang dapat
ditawarkan untuk pemakaian kartu kredit.

2.

Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah periode observasi,
menambahkan variabel agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.
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