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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan transaksi keuangan yang berbasis kartu atau elektronik dari 

waktu kewaktu terus meningkat. Secara global, perkembangan transaksi ekonomi 

kini mengarah pada terbentuknya budaya cashless society atau era sistem 

pembayaran tanpa uang tunai (non tunai) (Rahmatsyah 2011). Perkembangan 

sistem pembayaran non tunai di luar negeri yang semakin mengarah pada cash 

less societyjuga turut memberikan andil padaperubahan gaya hidup dan perilaku 

transaksi ekonomi para pelaku ekonomi, khususnya di beberapa kota besar di 

Indonesia. 

Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran 

berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, 

sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih 

terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem 

pembayaran di Indonesia (Segara 2014). 

Dalam rangka mendorong masyarakat agar menggunakan instrumen non 

tunai (cash less society/CLS), pemerintah melalui BI secara resmi mencanangkan 

gerakan nasional non tunai (GNNT). Berbagai instansi pemerintah lainnya spserti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI),  juga turut mendukung tumbuhnya CLS dengan melakukan 

penandatanganan nota kesepahaman yang berisikan peningkatan penggunaan 

transaksi non-tunai dan perluasan akses keuangan bagi tenaga kerja indonesia di 

Jakarta.Menurut pandangan pemerintah, penyediaan akses keuangan dan 

peningkatan literasi keuangan seluruh lapisan masyarakat sangat krusial karena 

kedua aspek tersebut merupakan gerbang utama bagi masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan.  

Kartu Kredit merupakan salah satu alat pembayaran dengan menggunakan 

kartu (APMK). Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada 

konsumen yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit. Peran kartu kredit 

sebagai salah satu indikator tumbuhnya CLS, merupakan sistem pembayaran yang 

aman dan praktis.Jika kartu kredit digunakan secara bijak maka kartu kredit akan 

memberikan manfaat. Ketika kartu kredit digunakan dengan cara yang salah, 

maka kartu kredit akan mengakibatkan berbagai masalah finansial bagi 

penggunanya (Gunawan dan Linawati 2013). 

Dampak positif dan negatif dari penggunaan kartu kredit berkaitan dengan 

perilaku dan karakter pengguna kartu kredit. Positifnya berupa rasa aman, 

meningkatkan percaya diri, gengsi, merasa modren, praktis, dan merasa aman 

sewaktu melakukan pembayaran. Sementara dampak negatifnya masyarakat akan 

menjadikan kartu kredit sebagai pola hidup konsumtif dan boros karena selalu 

merasa memiliki uang untuk membeli apa saja (x AF dan x I 2013). 

Di negara-negara maju, kepemilikan kartu kredit begitu luas dikalangan 

masyarakat, tingkat penetrasi mendekati 100% (Abdul-Muhmin dan Umar 2007). 

Menurut Irni Palar, Direktur & Country Manager MasterCard Indonesia, penetrasi 

kartu kredit di Indonesia masihkecil (Pratiwi 2014). Melalui data yang 
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dipublikasi(Gambar 1), terkait perkembangan jumlah kartu kredit beredar di 

Indonesia pada tahun 2014 mencapai 16 juta pengguna. Namun hal tersebut masih 

jauh dari target yang diharapkan, karena Dwiantika (2014) menyampaikan bahwa 

BItelah memproyeksikan pengguna kartu kredit tumbuh hingga mencapai 20% - 

25% pada tahun 2014 atau sebesar 30,01 juta- 37,52 juta. 
 

 
Sumber : data diolah dari Bank Indonesia (2015) 

Gambar 1Jumlah kartu kredit yang beredar 
 

Menurut Asri (2013) ada beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah 

dalam penggunaan kartu kredit. Diantaranya adalah, faktor gaya hidup, faktor 

budaya dan faktor kelompok referensi. Hal yang sama didukung oleh penelitian x 

A et al. (2012) bahwa gaya hidup memainkan peran penting dalam kepemilikan 

kartu kredit.Di samping itu,Sulistyawaty (2012)menemukan bahwa faktor yang 

mempengaruhi atau memotivasi perilaku konsumen untuk tidak memiliki kartu 

kredit adalah tidak butuh. Dalam penelitiannya, Alam (2006) menyampaikan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat menggunakan kartu kredit 

adalah faktor pribadi.Hal ini menunjukkan bahwa minat penggunaan kartu kredit 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari individu tersebut (internal), 

maupun dari lingkungan (eksternal). 

Untuk meningkatkan pengguna kartu kredit, pemasar atau pihak bank perlu 

mempelajari alasan apa yang melatar belakangi seseorang dalam mengambil 

keputusan untuk memiliki kartu kredit. Sikap (attitudes) adalah faktor penting 

yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Teori Perilaku Terencana (Theory 

Planned Behaviour/ TPB) adalah model sikap yang memperkirakan minat atau 

niat konsumen untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan (Sumarwan 

2011).Niat tidak hanya bergantung kepada sikap, tetapi juga norma-norma 

subjektif atau tekanan sosial yang dilakukan oleh orang lain, seperti orang tua dan 

teman, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Haryono 2013).    

TPBdalam penelitan Matheison (1991), yang dikutip oleh Rochmawati 

(2013), terbukti mampu menyediakan informasi yang lebih spesifik mengenai 

perilaku individu dibandingkan teori yang lain. Hasil penelitian Park et al. (2012) 

bahkan menunjukkan bahwa TPB dapat menjelaskan mengenai intention (minat) 

dengan cukup baik. Dalam penelitian Rochmawati (2013) mengenai pengaruh 

sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, persepsi risiko, persepsi 

kebermanfaatan terhadap niat penggunaan kartu kredit kepada 81 responden PNS 

di Universitas Brawijaya di Kota Malang,menunjukkan bahwa niat seseorang 
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ditentukan oleh norma subjektif (subjective norm), persepsi risiko (perceived 

risk), dan persepsi kebermanfaatan (perceived benefit). 

Penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Chaliseet al. (2015) 

dengan mengadopsi TPB dalam mempelajari resiko keuangan dariperilaku 

konsumendalam hal pinjaman, investasi, asuransi, kartu kredit, memeriksa 

asuransi dan untuk mengetahui karakteristik konsumen terkait dengan perilaku 

keuangan. Analisis statistik Structural Equation Modeling (SEM) digunakan 

dalam penelitian ini dan menunjukkan hasil bahwa penurunan keinginan untuk 

mengambil resiko, peningkatan norma subjektifmengenai keuangan, peningkatan 

kontrol yang dirasakan mengenai keuangan, akan mengurangi risiko di semua 

lima perilaku keuangan: pinjaman, investasi, asuransi, pemerikasaan wilayah, dan 

kartu kredit. 

 

Rumusan Masalah 

Peraturan BI terkait pembatasan kepemilikan kartu kredit, memilikidua 

tujuan, yaitu : melindung konsumen dan meminimalisir resiko terhadap 

permasalahan kartu kredit. Aturan pembatasan kepemilikan kartu kredit 

dimaksudkan agar pemegang kartu adalah orang yang dapat menggunakan kartu 

secara bijak dan aman. Dengan figur pemegang kartu yang bijak dan penerbit 

kartu kredit yang prudent, hati-hati, dan transparan, diharapkan industri kartu 

kredit akan lebih sehat. Ini akan mendorong fungsi kartu kredit sebagai alat 

pembayaran nontunai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang 

sekaligus mendukung mewujudkan strategi BI menekan peredaran uang tunai  

(Oktavianuset al. 2013). 

Pertumbuhan pengguna kartu kredit pasca dikeluarkannya aturan BI, 

sempat berjalan ditempat. Menurut Biro Riset Infobank (birI), setidaknya ada dua 

faktor utama yang menyebabkan bisnis kartu kredit seakan jalan di tempat dalam 

beberapa waktu terakhir. Satu, karena adanya aturan yang memperketat 

kepemilikan kartu kredit dari BI yang tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 

14/2/PBI/2012 yang dirilis pada Januari 2012, yang kemudian disusul dengan 

ketentuan teknis kepemilikan kartu kredit melalui Surat Edaran BI (SE BI) Nomor 

14/27/DASP/2012 pada September 2012 (IBI 2009). Selain itu,kondisi aktual 

lapang menunjukkan bahwa marketing bank justru lebih menargetkan kepada 

konsumen yang telah memiliki kartu kredit. Bahkan bagi bank penerbit kartu 

kredit yang telah memiliki nama besar atau berstatus badan usaha milik negara 

(BUMN), konsumen yang hendak mengajukan kepemilikan kartu kredit dinilai 

wajib untuk mempunyai kartu kredit sebelumnya dan sangat sulit untuk 

permohonan aplikasinya dapat langsung diterimajika belum pernah memiliki kartu 

kredit.  

Adanya kartu kredit bagi sebagian orang benar-benar mendukung gaya 

hidupnya, sehingga mereka memanfaatkan pada hampir semua transaksi 

pembelian barang atau jasa. Namun masih ada pula orang yang tetap menganut 

gaya hidup tradisional yang lebih senang membayar dengan tunai untuk segala 

sesuatu yang dibelinya (Sulistyawaty 2012). 

Upaya mendorong peningkatan pengguna kartu kredit dalam rangka 

membentuk masyarakat pengguna non tunai CLS, terutama bagi masyarak yang 

saat ini belum memiliki kartu kredit, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-
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faktor yang mempengaruhi minat atau niat seseorang dalam keputusannya 

memiliki kartu kredit. Dengan menggunakan Teori Perilaku Terencana (Theory 

Planned Behaviour/ TPB) dilakukan sebuah studi kasus yang menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi minat seseorang dalam kepemilikan kartu kredit. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak bank dalam 

menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan minat 

kepemilikankartu kredit.  

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi minat masyarakat terhadap Kartu Kredit 

2. Menganalisisfaktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat agar 

bersediamemiliki kartu kredit. 

3. Memberikan alternatif rekomendasi strategi yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi masyarakat dalam memiliki kartu kredit. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu :  

1. Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan pengetahuan dan 

pengalaman terkait pola perilaku konsumen pengguna kartu kredit dan strategi 

pemasaran dalam penjualan kartu kredit  

2. Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dan 

memperkaya bahan referensi serta penelitian untuk pola perilaku konsumen 

dalam penetapan strategi pemasaran. 

3. Pihak perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan dalam strategi pemasaran kartu kredit yang efektif dan efisien 

 

Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui minat masyarakat yang 

tidakmenggunakan kartu kredit. Penelitian dilakukan kepadawarga Kota Bogor 

yang merupakan targetpeningkatan minat penggunaan Kartu Kredit.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Theory Planned Behaviour(TPB) yang 

diolah dengan menggunakan program statistik berupa Lisrel versi 8.7. 

  




