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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya transaksi, 

mulai dari transaksi besar atau kecil. Dahulu transaksi dilakukan dengan cara 

barter, yang dimana terjadinya transaksi dengan cara menukarkan barang. Setelah 

adanya barter, baru diciptakan alat tukar yang disebut dengan uang yang dijadikan 

fungsi untuk pembayaran. Peran uang dalam perekonomian dapat meningkatkan 

efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat pada 

umumnya. 

Namun seiring berjalannya waktu, pada era modern ini untuk melakukan 

transaksi bisa melalui berbagai cara. Mulai dari cara yang paling sederhana 

sampai ke cara yang paling canggih dan modern.  Dewasa ini, transaksi sudah 

dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien yang dimana masyarakat 

sudah tidak perlu membawa uang kemana-mana atau cashless transaction yaitu 

dengan kartu kredit. Adanya kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank, melakukan 

transaksi dilokal maupun internasional menjadi semakin praktis dan mudah. Kartu 

kredit telah muncul sebagai salah satu alat pembayaran yang paling mudah dan 

populer saat ini, dan sudah menjadi alat penting untuk menunjang gaya hidup 

modern. 

Bank menerbitkan alat pembayaran guna mempermudah nasabah dalam 

bertransaksi sebagai pengganti tunai dalam bentuk kartu yang disebut dengan 

kartu kredit. Kartu kredit berbeda dengan kartu debit, dimana bank meminjamkan 
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konsumen uang dengan tidak mengambil uang dari rekening nasabah. Kartu kredit 

merupakan jenis kredit yang paling mudah dan cepat disetujui oleh bank. Syarat 

mengajukan kartu kredit sangat sederhana yaitu fotokopi KTP, slip gaji atau surat 

keterangan penghasilan, foto dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. 

Bahkan jika individu sudah memiliki kartu kredit sebelumnya di bank lain, itu 

akan semakin mempermudah mengajukan kartu kredit hanya dengan 

memperlihatkan tagihan kartu kredit sebelumnya. Kartu kredit sendiri memiliki 

banyak jenis yaitu Master Card, Visa Card, Visa BCA, Amex Card, Flash Card 

dan masih banyak lagi. 

Kelebihan menggunakan kartu kredit ada banyak macam, yaitu 

bertransaksi tanpa harus memakai uang tunai (cashless society), menggabungkan 

transaksi pada satu tagihan, juga dapat digunakan untuk membukukan pembelian 

secara rutin sehingga lebih muda untuk mengelola keuangan. Kelebihan lain dari 

menggunakan kartu kredit adalah lingkup penggunaannya yang sangat luas, dari 

transaksi kecil hingga transaksi besar. Hal ini sangat berguna bagi masyarakat, 

terutama bagi masyarakat yang sering berpergian, baik untuk bisnis maupun 

wisata karena pembayaran dengan kartu kredit dapat dilakukan di wilayah lain 

yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. 

Penggunaan kartu kredit di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2018), APMK yang beredar di Indonesia 

sebanyak 17.262.472 keping. Sriyalatha (2016) mengatakan bahwa kartu kredit 

telah menjadi sarana utama saat melakukan transaksi di lingkungan masyarakat, 

sehingga peningkatan hutang kartu kredit yang lebih tinggi daripada pendapatan 
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membuat pemerintah khawatir. Para ekonom berpendapat bahwa tingkat hutang 

yang tinggi dapat mempengaruhi pengeluaran dimasa depan dan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi kartu kredit di 

Indonesia per Maret 2018 mencapai Rp 755,28 miliar. Nilai tersebut meningkat 

9,82% dibandingkan Februari 2018 yang mencapai Rp 687,69 miliar (Rossiana, 

2018). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (2018), hutang berupa kartu 

yang ada di Indonesia per November 2018 mencapai Rp 158.999 miliar. Jika 

dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang sebanyak 265.015.30 jiwa, hutang 

kartu kredit yang tercatat terlampau banyak sehingga peristiwa ini dapat 

menghambat perekonomian di Indonesia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). 

Sektor utama yang mendukung perekonomian di Kepulauan Riau adalah 

sektor kepariwisataan. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 kabupaten yang 

mayoritas penduduknya tinggal di Kota Batam. Penduduk di Kota Batam pada 

tahun 2017 terdaftar sebanyak 1.283.196 jiwa, yang di ikuti oleh Karimun 

sebanyak 229.194 jiwa dan Tanjung Pinang 207.057 jiwa (Badan Pusat Statistik 

Kepulauan Riau, 2017). Kota Batam merupakan kota yang letaknya sangat 

strategis yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Letak geografis Batam yang 

dekat dengan negara tetangga, menjadikan kota Batam di peringkat ke-sepuluh 

untuk akses kepariwisataan di Indonesia (Traveller’s Choice Awards, 2018). 

Demi meningkatkan peringkat ini serta upaya pembangunan sektor 

pariwisata yang bisa mendatangkan devisa yang membangun perekonomian 

negara, pemerintah kota Batam menerapkan transaksi nontunai. Penerapan ini 

dilakukan guna untuk menarik dan mempermudah wisatawan yang berkunjung ke 
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kota Batam (Redaksi WE Online/Ant, 2017). Transaksi nontunai bisa disebut juga 

dengan cashless transaction yang dimana merupakan transaksi yang dilakukan 

tanpa membawa uang kemana-mana, seperti  yang sudah saya katakan diatas. 

Penggunaan kartu kredit oleh masyarakat batam pun sudah tidak asing 

lagi. Pada tahun 2014, nilai konsumsi per bulan di Kota Batam terdaftar sebanyak 

Rp. 7.380.190 (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2014). Berdasarkan data dari 

Bank Indonesia, pinjaman konsumsi rupiah dan valuta asing di Kepulauan Riau 

ada sebanyak Rp 20.185.687.000.000 (Bank Indonesia, 2018). Jika dilihat dari 

penduduk yang lebih banyak, masyarakat kota Batam berperan dalam pengeluaran 

tersebut. Gaya hidup masyarakat batam dapat menimbulkan banyak kesempatan 

untuk menggunakan kartu kredit baik sebagai kenyamanan dan sebagai pinjaman 

jangka pendek untuk hal-hal seperti perbaikan mobil darurat, perjalanan akhir 

pekan, khususnya pembelian internet. Perluasan pasar kartu kredit telah 

menyebabkan kartu kredit menjadi cara hidup yang praktis bagi masyarakat saat 

ini. 

Kartu kredit menawarkan banyak keuntungan bagi masyarakat seperti 

kenyamanan, dan pembentukan kredit. Namun, penyalahgunaan kredit yang 

ditawarkan bisa memiliki banyak konsekuensi negatif, mulai dari biaya hutang 

yang lebih tinggi dari pendapatan sehingga kredit macet. Beberapa 

konsekuensinya lebih panjang, seperti akan dikenakan sanksi dalam keputusan 

peminjaman selanjutnya berdasarkan nilai kredit mereka. Selain itu, jika kredit 

macet dan peminjam tidak sanggup untuk bayar, bank akan blacklist peminjam 

tersebut sehingga di masa depan ketika ingin mengajukan kredit akan ditolak. 
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Akibatnya, penting untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku 

pemakaian kartu kredit diantara masyarakat supaya tidak terjadinya hal-hal yang 

menyimpang karena tunggakan kartu kredit yang dapat menyebabkan kerugian 

dengan adanya bunga yang tinggi, kepercayaan bank menurun, masuk blacklist 

Bank Indonesia, terjerat denda, teror dari debt collector serta bisa menjadi 

ancaman hukum jika tunggakan tidak disegera diselesaikan (Hasibuan, 2018). 

Perilaku pemakaian kartu kredit pada masyarakat bisa dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor Knowledge merupakan suatu komponen penting dalam 

pengambilan keputusan konsumen. Pengetahuan yang berkaitan dengan 

penggunaan kartu kredit, misalnya, mungkin berguna ketika mempromosikan 

pendidikan keuangan pribadi antara siswa sekolah menengah dan mahasiswa. 

Mahasiswa tidak tampak sangat berpengetahuan mengenai masalah keuangan 

secara umum. Namun, mereka tampak sebagai pengguna kartu kredit yang besar . 

Mahasiswa kelak menjadi oknum dalam masyarakat. Temuan ini menimbulkan 

pertanyaan apakah pengetahuan finansial pribadi atau tidak memiliki dampak 

pada pengambilan keputusan keuangan konsumen (Robb, 2011). 

Media juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi orang 

menggunakan kartu kredit (Ismail et al., 2014). Media telah berkontribusi 

terhadap peningkatan minat di kalangan mahasiswa untuk menggunakan kartu 

kredit. Berbagai penerbit kartu kredit telah mengembangkan kampanye iklan 

ekstensif memanfaatkan media lokal untuk bersaing secara intensif dan 

meningkatkan penggunaan kartu kredit. Selain itu, beriklan melalui berbagai 

platform pers - seperti televisi, radio, majalah, dan koran - menargetkan pekerja 
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profesional dan kerah putih yang berpenghasilan tinggi sebagai sarana untuk 

mendorong mereka menjadi pemegang kartu aktif. 

Perceptions juga dikatakan sebagai faktor yang berkontribusi pada 

penggunaan kartu kredit. Sikap persepsi dibagi menjadi dua yakni, Sikap afektif 

melibatkan perasaan emosional yang dapat ditangkap melalui pernyataan seperti 

"kartu kredit saya membuat saya merasa bahagia." Sikap kognitif melibatkan 

pemikiran menggunakan pernyataan seperti "penggunaan kartu kredit yang berat 

menghasilkan hutang besar." Sementara itu, perilaku perilaku melibatkan 

tindakan, tercermin dalam pernyataan seperti "Saya sering menggunakan kartu 

kredit saya” (Ismail et al., 2014). 

Pengaruh keluarga juga dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi 

penggunaan kartu kredit. Pengaruh keluarga dan pengalaman pribadi adalah 

sarana utama untuk belajar menggunakan kredit secara efektif dan sumber utama 

pengetahuan keuangan. Orang tua, sekolah, teman sebaya dan media adalah 

bagian dari pembelajaran dan sosialisasi orang muda sejak lahir hingga dewasa 

Semua faktor ini memengaruhi kesadaran kredit orang tentang keuntungan dan 

masalah yang terkait dengan kartu kredit. Orang tua, sekolah, teman sebaya dan 

media juga berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dewasa muda. 

Namun, orang tua berpengaruh paling besar pada perilaku kartu kredit anak 

(Ismail et al., 2014). Sosialisasi keuangan jauh lebih komprehensif daripada 

belajar untuk berfungsi secara efektif di pasar. Ini adalah proses memperoleh dan 

mengembangkan nilai, sikap, standar, norma, pengetahuan, dan perilaku yang 

berkontribusi pada kelayakan finansial dan kesejahteraan individu. Selain itu, 
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anak-anak belajar tentang keuangan melalui observasi; Penguatan positif; latihan 

dan partisipasi; dan lebih efektif melalui instruksi oleh orang tua.  

Terjadi perdebatan yang sedang berlangsung mengenai penerimaan 

kepemilikan dan penggunaan kartu kredit dari sudut pandang keagamaan 

Masalah-masalah mengenai kartu kredit perlu diperiksa secara menyeluruh, 

termasuk reservasi agama, hambatan budaya terhadap utang dan ketidakbiasaan 

dengan penggunaan uang plastik (Ahmed et al., 2009). Berdasarkan uraian diatas, 

dengan adanya faktor-faktor pemakaian kartu kredit dikota Batam ini 

menggerakkan penulis meneliti lebih lanjut mengenai “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku Pemakaian Kartu Kredit pada Masyarakat di Kota 

Batam”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Knowledge berpengaruh kepada perilaku pemakaian kartu kredit 

pada masyarakat di kota Batam? 

2.   Apakah Media Awareness berpengaruh kepada perilaku pemakaian 

kartu kredit pada masyarakat di kota Batam? 

3.   Apakah Family Influence berpengaruh kepada perilaku pemakaian kartu 

kredit pada masyarakat di kota Batam? 

4.   Apakah Perceptions berpengaruh kepada perilaku pemakaian kartu 

kredit pada masyarakat di kota Batam? 
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5.   Apakah Religious belief berpengaruh kepada perilaku pemakaian kartu 

kredit pada masyarakat di kota Batam? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1.   Untuk mengetahui apakah Knowledge berpengaruh kepada perilaku 

pemakaian kartu kredit pada masyarakat di kota Batam. 

2.    Untuk mengetahui apakah Media Awareness berpengaruh kepada 

perilaku pemakaian kartu kredit pada masyarakat di kota Batam. 

3.   Untuk mengetahui apakah Family Influence berpengaruh kepada 

perilaku pemakaian kartu kredit pada masyarakat di kota Batam. 

4.   Untuk mengetahui apakah Perceptions berpengaruh kepada perilaku 

pemakaian kartu kredit pada masyarakat di kota Batam. 

5.   Untuk mengetahui Apakah Religious belief berpengaruh kepada 

perilaku pemakaian kartu kredit pada masyarakat di kota Batam. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Studi ini berfaedah bagi kita karena dengan kita mengerti apa saja yang 

menjadi faktor pengaruh dalam perilaku pemakaian kartu kredit, dapat 

menghindari kita dari adanya pemakaian kartu kredit yang berlebihan yang bisa 

memberikan dampak negatif terhadap kita. Pada penelitian ini juga terdapat 

sebuah manfaat lain yaitu sebagai berikut: 
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1. Individu 

Agar dapat mengetahui pengaruh dari sebuah perilaku yang memberikan 

dampak besar kepada masyarakat atas pemakaian kartu kredit. 

2. Bagi Peneliti 

Merupakan sebuah peluang untuk mendalami perihal yang berkenaan 

dengan perilaku keuangan pada masyarakat serta menambah wawasan dan 

informasi mengenai perilaku pemakaian kartu kredit pada masyarakat. 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Guna dari sistematika pembahasan yakni untuk menarik kesimpulan 

mengenai pengkajian pada masing masing bab dalam karya ilmiah ini, yang terdiri 

dari : 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bagian ini menyinggung atas latar belakang dari penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan atas penyusunan karya ilmiah ini. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini menyinggung atas model penelitian terdahulu, definisi 

variabel dependen, pengaruh antar variabel serta model penelitian 

dan hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menyinggung atas rancangan penelitian objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menyinggung atas statistik deskripsi demografi 

responden, hasil uji outlier, uji kualitas data, hasil uji asumsi 

klasik, beserta penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bagian ini menyinggung atas kesimpulan dan pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, 

rekomendasi dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang 

diteliti yang mungkin berguna bagi penelitian selanjutnya. 
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