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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS 

 

2.1    Model Penelitian Terdahulu 

Ismail et al., (2014) meneliti tentang faktor Knowledge, Media 

Awareness, Perceptions, Family Influece, dan Religious Belief terhadap perilaku 

pemakaian kartu kredit. Responden penelitian ini ada sebanyak 180 karyawan di 

XYZ Shopping mall. Sampel terdiri dari 61,1% perempuan dan 38,9% laki-laki, 

dan dari 180 responden ada sebanyak 79 responden berusia antara 30 sampai 39 

tahun dan hanya 8 yang berusia 50 keatas. Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa variabel knowledge, media awareness, perceptions, dan 

family influence memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemakaian kartu 

kredit, sedangkan untuk variabel religious belief tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

 
 
Gambar 2.1 Determinants of Attitudes towards Credit Card Usage, sumber: 

Ismail et al., (2014). 

Sriyalatha (2016) juga mengemukakan bahwa faktor Availability of 

information, Characteristics of card issuers, Perceived usefulness, Card use 

Media Awareness 

Knowledge 

Perceptions Attitude towards credit 
card usage 

Family Influence 

Religious Belief 

Putri Tiara Ayu, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemakaian Kartu Kredit pada Masyarakat di Kota 
Batam, 2019 
UIB Repository©2019 



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

intension dan General satisfaction merupakan pengaruh terhadap perilaku 

pemakaian kartu kredit. Survei dilakukan di kalangan akademisi universitas di Sri 

Lanka yaitu Universitas Sri Jayewardenepura. Total 200 kuesioner dibagikan 

melalui formulir google ke akademisi yang menjadi anggota fakultas Studi 

Manajemen dan Perdagangan, dimana hanya 94 yang dikembalikan yang valid 

dan selesai. Pertanyaan skala likert diciptakan untuk menangkap sikap mereka 

terhadap penggunaan kartu kredit. 

 
 
Gambar 2.2 Determinants of Customers Attitude towards Credit Card Usage: 

Lessons Learned from Academics in Sri Lanka, sumber: Sriyalatha (2016). 

Syed et al., (2015) yang meneliti faktor yang mempengaruhi perilaku 

pemakaian kartu kredit yakni Media Awareness, Functional Dimension, Cost, 

Socio-Psycho dan Religious Belief. Sebanyak 105 kuesioner disebar dan 

menunjukkan hasil bahwa media awareness, socio-psycho dan religious belief 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemakaian kartu kredit, 

sedangkan variabel functional dimension, dan cost tidak memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pemakaian kartu kredit. 
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Gambar 2.3 Inspecting the Dynamics Leading towards Credit Card Usage: An 

Empirical Inquiry from Pakistan’s Credit Card Industry, sumber: Syed et al., 

(2015). 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ismail et al., (2013) yang 

memaparkan bahwa Reputation, Service Quality, Media Awareness, Social 

Influence dan Religious Belief yang mempengaruhi perilaku pemakaian kartu 

kredit. Studi ini menggunakan metode kuantitatif yang dimana dengan 

menyebarkan angket. Angket yang disebar ada 100 dan pengembalian sebesar 

100%. Responden dari data ini terdiri dari 41% laki-laki dan 59% perempuan.  

Penelitian ini menghasilkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak 

memiliki hubungan dengan perilaku pemakaian kartu kredit, kecuali reputation. 

Hasilnya menunjukkan bahwa reputasi menjadi faktor penting yang 

mempengaruhi pemakaian kartu kredit, khususnya kartu kredit syariah. Reputasi 

adalah prediktor terbaik dikarenakan sebagian besar pelanggan percaya diri untuk 

memilih kartu kredit syariah, karena bank syariah memiliki reputasi dan citra yang 

baik.  

 

Functional Dimension 

Media Awareness 

Cost Attitude towards credit 
card usage 

Socio-Psycho 

Religious Belief 

Putri Tiara Ayu, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemakaian Kartu Kredit pada Masyarakat di Kota 
Batam, 2019 
UIB Repository©2019 



14 
 

Universitas Internasional Batam 

 
 
Gambar 2.4 Selection of Islamic Credit Cards: An Empirical Investigation, 

sumber : Ismail et al., (2013). 

Hancock, Jorgensen, dan Swanson, (2013) juga meneliti faktor yang 

mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit, diantaranya adalah Parental 

Interactions, Work Experience, Personal Characteristics, Financial Knowledge 

dan Financial Attitudes. Survei di lakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

1084 mahasiswa, 462 siswa menanggapi secara keseluruhan tingkat respons 

sebesar 43%, dengan 413 siswa memenuhi parameter kualifikasi untuk penelitian 

ini. Mereka mewakili beberapa jurusan: Bisnis 14%, Pertanian dan Ilmu 

Pengetahuan 16%, Ilmu Pengetahuan 11%, Ilmu Pengetahuan Liberal 10%, Ilmu 

Pengetahuan Manusia 7%, Kedokteran 6%, Teknik 5%, Pendidikan 3%, UU 1%, 

dan 21% lainnya. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa faktor parental 

interactions, dan financial attitudes yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pemakaian kartu kredit, sedangkan  faktor lainnya seperti ersonal characteristics 

serta financial knowledge tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku 

pemakaian kartu kredit. 
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Gambar 2.5 College Students and Credit Card Use: The role of Parents 

Interactions, Work Experience, Financial Knowledge, and Credit Card Attitudes, 

sumber: Hancock, Jorgensen, & Swanson (2013). 

Penelitian dari Jusoh dan Lin (2012) di kalangan pekerja di Ipoh, Perak 

memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kepandaian dan kelakuan keuangan 

pribadi terhadap praktik kartu kredit. Jenis kelamin responden, tingkat pendidikan, 

dan pendapatan bulanan responden juga diteliti pada studi ini. Metode random 

sampling yang digunakan pada studi ini membutuhkan 100 orang responden. Pada 

penelitian ini, menghasilkan bahwa personal knowledge dan attitudes tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pemakaian kartu kredit.  

Lachance (2012) juga meneliti variabel dependennya yaitu perilaku 

pemakaian kartu kredit dengan credit knowledge, budgeting and savings, 

perception of self and others, perceptions of self and others related, demographic 

and socioeconomic, sources of learning dan credit use and debt sebagai variabel 

independennya. Survei dilakukan dengan sebuah perusahaan survei khusus 

mengadministrasikan kuesioner melalui telepon selama periode 2 minggu. Sampel 

probabilistik orang dewasa muda terdiri dari 980 peserta berbahasa Prancis yang 
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berusia 18-29 tahun. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa credit knowledge, budgeting and savings, perceptions of self and others, 

dan perceptions of self and others related memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perilaku pemakaian kartu kredit. Sedangkan credit use and debts, sources of 

learning dan demographic and socioeconomic tidak berpengaruh terhadap 

perilaku pemakaian kartu kredit.  

Wickramasinghe dan Gurugamage (2012) meneliti tentang pengaruh 

social demographic attributes, knowledge about credit cards dan perceived 

lifestyle terhadap perilaku pemakaian kartu kredit. Sampel dari 177 orang di Sri 

Lanka yang memiliki kartu kredit Visa, MasterCard atau American Express 

menanggapi survei yang dilakukan. Hasilnya didapatkan bahwa ketiga variabel 

yaitu  social demographic attributes, knowledge about credit cards dan perceived 

lifestyle yang diteliti pada penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perilaku pemakaian kartu kredit. 

Penelitian lain juga di lakukan oleh Robb (2011), Cliff A. Robb mengkaji 

hubungan antara pengetahuan finansial dan perilaku kartu kredit mahasiswa. 

Dengan menggunakan sampel 1.354 siswa dari sebuah universitas di tenggara. 

Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan merupakan faktor penting 

dalam keputusan kartu kredit mahasiswa. Siswa dengan skor lebih tinggi pada 

ukuran pengetahuan keuangan pribadi lebih cenderung terlibat dalam penggunaan 

kartu kredit yang lebih bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan bukti 

bahwa pengetahuan mengenai keuangan dikaitkan dengan penggunaan kartu 

kredit yang lebih positif di kalangan mahasiswa.  
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Penelitian yang dilakukan Hussin (2011), meneliti tentang faktor 

religious belief terhadap perilaku pemakaian kartu kredit. Sebanyak 507 

responden didapatkan pada survei yang dilakukan dengan kuesioner. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa religious belief tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku pemakaian kartu kredit. Studi yang dilakukan 

oleh Gudmunson dan Danes (2011) meneliti tentang teori mengenai family 

financial socialization, penelitian ini mengatakan bahwa family influence 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pemakaian kartu kredit.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ismail et al., (2011), memaparkan 

bahwa Media Awareness, Parental Influence, Perceived Quality dan Perceived 

Agreement merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemakaian 

kartu kredit. Riset dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel 

sebanyak 428 yang terdiri dari mahasiswa di salah satu universitas di Malaysia 

yang mengeluarkan hasil bahwa parental influence dan perceived agreement 

memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap perilaku pemakaian kartu 

kredit.  

Jorgensen dan Savla (2010) juga melakukan penelitian mengenai faktor 

parental influence terhadap perilaku pemakaian kartu kredit pada mahasiswa. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan program survei online. Sebanyak 420 

mahasiswa  yang menjawab kuesioner. Hasil yang ditemukan bahwa faktor orang 

tua (parental influence) juga memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku 

pemakaian kartu kredit. 
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Ahmed et al., (2009) juga melakukan penelitian bahwa general 

perceptions, convenience, religious belief, dan security merupakan faktor yang 

mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit. Penelitian ini mengumpulkan 

data dengan menggunakan kuesioner. Ada sebanyak 300 kuesioner yang 

dibagikan sedangkan yang kembali hanya 150.  Dari kuesioner yang kembali, 

banyak yang berumur antara 15 tahun sampai dengan 35 tahun.  Hasil yang 

didapatkan dari studi ini memperlihatkan bahwa general perceptions, security 

serta convenience mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit secara 

signifikan, sedangkan religious belief tidak memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap perilaku pemakaian kartu kredit.  

Robb dan Sharpe (2009) juga meneliti pengaruh faktor personal financial 

knowledge terhadap perilaku pemakaian kartu kredit. Data survei yang 

dikumpulkan dari 6.520 siswa di sebuah Universitas Midwestern menegaskan 

bahwa pengetahuan keuangan merupakan faktor penting dalam keputusan kartu 

kredit mahasiswa namun tidak seluruhnya dengan cara yang diharapkan. Hasil 

yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor personal financial 

knowledge tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku pemakaian 

kartu kredit. Studi ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan keuangan yang 

lebih tinggi tidak secara signifikan terkait dengan keputusan untuk menggunakan 

kartu kredit dalam sampel ini.  

Penelitian terakhir dilakukan oleh Norvilitis dan MacLean (2010), 

meneliti tentang faktor faktor demographic, financial education, personality 

characteristics dan parental influence terhadap pemakaian kartu kredit. 
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Responden penelitian ini adalah dari 173 mahasiswa di salah satu Universitas di 

Amerika. Ditemukan bahwa variabel yang mempengaruhi variabel dependennya 

secara signifikan adalah variabel parental influence, sedangkan variabel lainnya 

yakni demographic, financial education, serta personality characteristics tidak 

mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit. 

 

2.2   Definisi Variabel Dependen 

Pasar kartu kredit telah meningkat selama beberapa dekade akhir, kartu 

kredit telah menjadi fasilitas yang memberikan kemudahan transaksi untuk 

masyarakat dan semakin penting sebagai sumber pinjaman jangka pendek. 

Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh kartu kredit, penggunaan kartu 

yang sembarangan oleh pengguna akan mengarah ke banyak efek buruk (Ismail et 

al., 2014). Mekanisme ‘beli sekarang-bayar nanti’ pada kartu kredit 

memungkinkan pengguna kartu untuk menunda pembayaran ke tanggal 

mendatang. Ketika pengguna kartu kredit memutuskan untuk menahan saldo, 

saldo terutang diteruskan ke siklus penagihan bulan depan dalam bentuk hutang 

kartu kredit. Tidak seperti utang konsumen lainnya, utang kartu kredit fleksibel, 

dan tidak terikat, yang berarti bahwa tidak ada jaminan yang diperlukan untuk 

menjamin pembayaran kembali hutang kartu kredit. Pemegang kartu juga 

memiliki opsi untuk memutuskan apakah akan berputar pada kartu kredit, berapa 

banyak berputar dalam batas kredit yang ditetapkan dan kapan melunasi utang 

mereka dengan kenyamanan mereka sendiri. Karena fitur kartu kredit yang tidak 

terikat, pemegang utang kartu kredit lebih cenderung gagal pada utang kartu 
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kredit daripada utang terjamin lainnya, seperti pinjaman rumah, pinjaman mobil, 

dan pinjaman angsuran. Dengan kata lain, karena tidak ada jaminan dapat diambil 

alih oleh penerbit kartu, hampir tidak ada pemulihan yang dapat dilakukan dari 

utang kartu kredit setelah kegagalan rumah tangga atau kebangkrutan (Ismail et 

al., 2014). 

Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan pemakaian kartu kredit 

memberikan kemudahan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan kartu kredit, 

masyarakat bisa membeli barang kapan saja dan dimana saja, disini bisa diartikan 

bahwa pembeli memiliki buying power yang kuat. Uang tunai sudah bisa di 

gantikan dengan kartu kredit, sehingga ketika ingin keluar rumah tidak perlu 

membawa banyak barang, hanya perlu membawa kartu. Dengan kartu kredit, juga 

bisa memberikan kita sense of security, karena tidak perlu membawa uang tunai 

berjumlah besar akan meminimalisir kriminalitas yang tidak di inginkan,  

Kartu kredit juga bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk 

bertransaksi secara lokal maupun internasional. Kartu kredit bisa memberikan 

kenyamanan, akseptabilitas, aksestabilitas, dan bisa menjadi kebiasaan untuk 

kehidupan sehari-hari. Kartu kredit juga menawarkan fasilitas dimana kita bisa 

memeriksa pengeluaran kita selama ini atau sejarah dari transaksi kita selama ini. 

Namun, dengan kita menggunakan suatu fasilitas tentunya ada 

konsenkuensi atau faktor negatif  dari penggunaan suatu fasilitas tersebut. 

Didalam kasus ini, dengan menggunakan kartu kredit kita bisa menjadi kebiasaan 

dan kalap. Ketika ingin membeli sesuatu kita tidak berpikir jernih karena adanya 

kemudahan yang diberikan kartu kredit ini (beli dulu bayar nanti). Dengan 
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perilaku yang seperti ini, bisa membawa bencana kepada kehidupan financial 

sehari-hari kita. 

 

2.3    Hubungan antara Variabel 

2.3.1  Pengaruh Variabel Knowledge terhadap Perilaku Pemakaian Kartu 

Kredit.  

Masyarakat tidak memiliki pengetahuan keuangan pribadi yang tinggi, 

terlepas dari bagaimana pengetahuan dioperasionalkan untuk analisis yaitu apakah 

masyarakat diuji berdasarkan pengetahuan umum tentang topik dalam keuangan 

pribadi atau pengetahuan yang berkaitan dengan kartu kredit mereka sendiri 

(Robb, 2011). 

Menurut Wickramasinghe dan Gurugamage (2012), Tingkat pemahaman 

intelektual dan pemahaman masing-masing kartu kredit dan penggunaannya, 

pengetahuan dan kemampuan untuk membandingkan informasi mengenai biaya 

kartu kredit, dan kemampuan membaca pada keuangan pribadi dapat 

menghasilkan penggunaan kartu kredit yang lebih efisien. Namun, dalam periode 

waktu di mana kartu kredit telah dipasarkan dan dijual secara agresif, meluasnya 

penggunaan kartu kredit menimbulkan dua masalah. Artinya, apakah pengguna 

benar-benar memahami biaya dan implikasi penggunaan kartu kredit dan apakah 

kartu kredit telah mendorong meluasnya hutang berlebih, terutama di antara 

mereka yang paling tidak mampu membayar. Berkenaan dengan pengaruh 

pengetahuan tentang kartu kredit mengenai praktik penggunaan kartu kredit 

bahwa bila pengguna lebih berpengetahuan mengenai sistem kartu kredit, mereka 
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menggunakan kredit lebih untuk kenyamanan melakukan transaksi. Selanjutnya, 

ketika pengguna lebih melek dalam keuangan pribadi, mereka menggunakan 

kredit untuk dukungan keuangan jangka pendek.  

Studi ini menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan pengetahuan tentang sistem kartu kredit. Secara khusus, pengguna 

dengan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi lebih mengenal sistem 

kartu kredit dan pengetahuan tentang sistem kartu kredit terkait secara positif 

dengan penggunaan kartu kredit untuk kenyamanan transaksi. Temuan penelitian 

terdahulu juga mengindikasikan adanya signifikansi antara tingkat pendidikan dan 

kepemilikan kartu kredit dan frekuensi penggunaan kartu kredit, dimana 

responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki dan 

menggunakan kartu kredit lebih sering. 

Hancock et al., (2013) juga mengemukakan bahwa kurangnya financial 

knowledge seseorang akan menjadi prediktor besar adanya hutang kartu kredit. 

Jika pengetahuan seseorang semakin besar maka perilaku keuangan akan positif. 

Menurut Jusoh dan Lin (2012), financial knowledge seseorang bisa didapatkan 

dari pengalaman, orang tua, teman dan lingkungan. Maka, menurut penelitian para 

ahli mengatakan bahwa knowledge merupakan variabel yang mempengaruhi 

perilaku pemakaian kartu kredit.  

2.3.2 Pengaruh Variabel Media Awareness terhadap Perilaku Pemakaian 

Kartu Kredit.  

Media memainkan peran penting dalam perilaku pemakaian kartu kredit 

seseorang. Menurut Syed et al., (2015), promosi kartu kredit sangat diperlukan 
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untuk meningkatkan penggunaannya terutama di kalangan konsumen. Media 

membuat konsumen melihat objek dengan sudut pandang yang berbeda dan baru. 

Oleh karena itu, pengguna kartu kredit harus diinformasikan secara menyeluruh 

pada saat penerbitan. Pendekatan ini sangat membantu konsumen dalam 

menetapkan pola pikir mereka yang mencegah kesalahpahaman di masa 

mendatang atas biaya dan bunga biaya tarif. Kesadaran adalah kata kunci yang 

akan menurunkan perputaran konsumen dan meningkatkan volume penggunaan 

kartu kredit dalam jangka panjang.  

Menurut Ismail et al., (2013), media adalah sistem pokok atas 

komunikasi publik yang menyangkut radio, televisi, dan koran. Di sisi lain, media 

berguna untuk mempromosikan tujuan sesuatu diantara konsumen untuk 

mengenali produk, jasa dan ide atas produk. Disimpulkan bahwa media menjadi 

pengaruh untuk penggunaan kartu kredit yang aktif.  

2.3.3     Pengaruh Variabel Perceptions terhadap Perilaku Pemakaian Kartu 

Kredit 

Persepi terhadap pemakaian kartu kredit oleh pengguna disebabkan oleh 

pemikiran terhadap akses terbuka untuk bertransaksi oleh kartu kredit. Persepsi 

terhadap penggunaan kartu kredit dikatakan menjadi salah satu faktor yang 

berkontribusi pada penggunaan kartu kredit. Perilaku dan sikap konsumen 

terhadap penggunaan dan penerimaan kartu kredit berbeda untuk alasan 

psikografis. Studi oleh Ahmed et al., (2009)  menyatakan bahwa salah satu motif 

utama untuk menggunakan kartu kredit berkaitan dengan kenyamanan membawa 

"uang plastik" (kartu) bukannya uang tunai. Ketika konsumen menggunakan kartu 
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kredit sebagai modus pembiayaan, kartu kredit bersaing dengan pinjaman bank 

dan bentuk pembiayaan lainnya.  

Kartu kredit memungkinkan konsumen untuk meminjam dalam batas 

kredit mereka tanpa biaya transaksi, yang mencakup semua waktu dan usaha yang 

terlibat dengan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Kenyamanan ini 

menarik banyak konsumen untuk membayar bunga tinggi pada saldo kartu kredit, 

daripada meluangkan waktu untuk mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang 

lebih rendah. Akibatnya, kartu kredit menjadi bagian penting dari pertumbuhan 

utang konsumen. Popularitas kartu kredit sebagai media pembayaran telah 

dikaitkan untuk kenyamanan tidak membawa uang tunai dan kewajiban terbatas 

kartu hilang/dicuri, dan peningkatan tambahan, seperti layanan penyelesaian 

sengketa dan tunjangan (mis. program pemberian penghargaan yang sering 

digunakan). Konsumen bahkan tidak mempertimbangkan minatnya menilai saat 

melakukan pembelian karena mereka tidak berniat meminjam untuk waktu yang 

lama ketika mereka melakukan pembelian. Namun, mereka dapat berubah pikiran 

ketika tagihannya tiba. Maka, menurut penelitian sebelumnya variabel perceptions 

merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit secara 

signifikan. 

2.3.4    Pengaruh Variabel Family Influence terhadap Perilaku Pemakaian 

Kartu Kredit 

Faktor family influence bisa menjadi salah satu pengaruh terhadap 

perilaku ketika menggunakan kartu kredit. Bisa karena kebiasaan yang dilakukan 

oleh orang tua atau pun pengetahuan orang tua terhadap kartu kredit. Menurut 
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penelitian Norvilitis dan MacLean (2010), penelitian yang diselesaikan di 

Amerika Serikat menunjukkan bahwa siswa melaporkan lebih banyak belajar 

tentang kartu kredit dari orang tua mereka daripada dari sumber lain, walaupun 

sekitar sepertiga dari siswa melaporkan bahwa orang tua mereka jarang 

membahas kartu kredit dengan mereka. Selanjutnya, keterlibatan orang tua ketika 

anak-anak mereka memperoleh kartu kredit terkait dengan saldo yang lebih 

rendah di masa depan.  

Orang ditanya dimana mereka paling banyak belajar mengelola keuangan 

mereka. Jumlah terbesar dilaporkan belajar tentang uang dari orang tua mereka. 

Jelas dari penelitian ini bahwa variabel secara signifikan terkait dengan masalah 

kartu kredit mahasiswa dan hutang kartu kredit. Periset telah mempelajari 

kurangnya komunikasi verbal mengenai masalah keuangan antara orang tua dan 

anak-anak mereka dikaitkan dengan meningkatnya hutang dari waktu ke waktu 

(Norvilitis & MacLean, 2010). Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa 

alasan penting mengapa keaksaraan keuangan tetap rendah di kalangan mahasiswa 

adalah bahwa orang tua tidak mendidik anak-anak mereka tentang penggunaan 

kartu kredit yang baik dan buruk. Cara ketiga anak belajar tentang keuangan 

adalah dengan mengamati diskusi orang tua mereka tentang keuangan. Anak-anak 

sering melihat orang tua berdebat tentang keuangan. 

Didalam penelitian Hancock et al., (2013), Perhatian utama peneliti 

adalah bagaimana orang tua menangani masalah keuangan dengan anak mereka. 

Orangtua dapat membantu anak-anak mereka mempelajari masalah keuangan 

melalui pengajaran mereka secara eksplisit dengan langsung melakukan 
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pengajaran dan diskusi langsung. Ajaran eksplisit biasanya dikaitkan dengan hasil 

positif, namun pengajaran eksplisit dapat menghasilkan hasil yang negatif. 

Misalnya, dalam penelitian tentang siswa yang memiliki kartu kredit, ceramah 

orang tua terkait dengan tingkat hutang siswa yang lebih tinggi, yang mungkin 

akibat kehati-hatian dalam jumlah yang rendah selama diskusi semacam itu. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa family influence merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pemakaian kartu kredit.  

2.3.5   Pengaruh Variabel Religious Belief terhadap Perilaku Pemakaian 

Kartu Kredit. 

Menurut Syed et al., (2015), Penggunaan kartu kredit juga dipengaruhi 

oleh faktor agama dan budaya. Kontroversi agama atas suku bunga mempengaruhi 

perilaku konsumen potensial kartu kredit.  Prinsip utama dari agama Islam adalah 

melarang riba. Ada banyak perdebatan tentang apakah kartu kredit dapat diterima 

jika konsumen membayar jumlah yang seharusnya sebelum bunga dibebankan 

pada pembelian kredit, yang akan menghindari membayar bunga. Perdebatan lain 

menyatakan bahwa penggunaan kartu kredit dilarang bahkan jika pemegangnya 

membayar jumlah yang seharusnya sebelum dikenakan bunga. Karena larangan 

bunga ini, konsep perbankan Syariah muncul, yang memberikan riba gratis untuk 

kaum Muslim. Oleh karena itu, agama memiliki dampak pada penggunaan kartu 

kredit karena orang-orang beragama cenderung menghindari penggabungan bunga 

dalam penghasilan mereka. 

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al., (2013), dikatakan 

tidak mudah untuk mempertimbangkan masalah subyektif seperti religiusitas 
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sejauh yang ditentukan oleh seseorang spiritualitas. Sebuah studi yang dilakukan 

berdasarkan pengukuran kognitif menemukan bahwa agama adalah faktor yang 

paling menarik yang berkaitan dengan seleksi Muslim untuk perbankan Islam 

yang mendukung hipotesis. Memang kebanyakan non-Muslim sepakat bahwa 

tidak ada konflik yang muncul antara perbankan Islam dan keyakinan agama 

mereka. Agama adalah faktor seleksi yang paling signifikan dalam memilih 

produk-produk Islami. Ini karena produk-produk Islam yang terdiri dari aturan 

atau tindakan yang tidak bertentangan dengan Syariah yang dapat secara spiritual 

menekankan pelanggan, tidak ada transaksi yang ambigu, bebas dari Riba, 

memungkinkan kontribusi, kejujuran dan keadilan berdasarkan Al-Quran Suci dan 

Sunnah.  

 

2.4    Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan prasangka sementara atas masalah yang diteliti dan 

bersifat bias karena harus memiliki saksi yang sah. Hipotesis ini berkehendak 

untuk mendukung ulasan penelitian. 

Adapun beberapa hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini sesuai 

dengan replika dari Ismail et al., (2014) adalah: 

H1:  Knowledge berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku pemakaian 

kartu kredit di kota Batam. 

H2:  Media Awareness berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

pemakaian kartu kredit di kota Batam.  
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H3:  Perceptions berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Pemakaian 

Kartu Kredit di kota Batam. 

H4:  Family Influence berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku 

Pemakaian Kartu Kredit di kota Batam. 

H5:  Religious Belief  berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku 

Pemakaian Kartu Kredit di kota Batam. 

 
 
Gambar 2.6  Faktor Knowledge, Media Awareness, Perceptions, Family 

Influence, dan Religious Belief  terhadap Perilaku Pemakaian Kartu Kredit, 

sumber: Ismail et al., (2014). 
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