
Penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada responden yang telah 
menggunakan jasa pernbiayaan dan dibatasi pada pembelikonsumen seba- 
gai salah satu peran perilaku konsumen (dan hubungannya dengan peran- 
peran lain yang berkaitan dengan kelancaran pernbayaran angsuran kredit). 

Suwei terhadap peran perilaku konsumen dilakukan dengan cara 
rnernbagikan kuesioner kepada para debitur. Para debitur ini dipilih dari 
konsumen FIF Bogor mulai Januari 2000 sampai dengan April 2002, total 
seluruhnya adalah-10.752 orangkonsumen. ~eluruh s&npel dikelompokan 
berdasarkan addtidaknya keterlambatan pembayaran kredit dari angsuran 
pertarna sarnpai angsuran enam.  am& dipiiih dengan cara st&tfied 
random sampling yaitu mengambil secara acak dari masing-masing 
kelompok, total sampel 5% dari total populasi dengan jumlah 539 orang. 
Metode analisis yang digunakan adalah (1) Analisis tabulasi silang dan (2) 
analisis regresi logistik. Analisis tabulasi silang digunakan untuk rnengetahui 
hubungan antara dua variabel kategorik, sedangkan analisis regresi logistik 
digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel-variabel yang 
dianggap berpengaruh terhadap pernbayaran kredit. 

Hasil penelitian rnenunjukan adanya hubungan dan pengaruh antara 
beberapa karakteristik sosial dan peran perilaku konsumen dengan 
kelancaran pembayaran kredit, sebagai berikut : 

Responden dengan kelompok umur antara 21-35 tahun akan memiliki 
kecenderungan kelan&ran pembayaran kredit lebih besar dari pada 
responden dengan kelompok umur yang lain (antara 35 tahun sampai dengan 
50 khun atau diatas 50 khun). ~ a l  in7 dikaknakan karena pads kelom-& 
umur 21-35 tahun mempunyai tingkat produktifitas lebih tinggi dibanding 
kelompok urnur yang lain. 

Responden dengan tingkat pendidikan SD cenderung membayar 
kredit lebih lancar dibandingkan dengan responden pada kelompok 
pendidikan yang lain. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan 
responden, semakin responden mengerti akan hukum dan aturan main kredit, 
maka responden semakin berani mengambil resikonva. 

~esponden yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 1,s juta per 
bulan menuniukkan status kelancaran pembavaran kredit vana iauh lebih baik 
dibandingkan dengan responden dengan kelompok peida&n yang lain. 
Responden pada kelompok ini lebih cermat dalam rnenghitung dan 
mengalokasikan pendapatannya. Mereka cenderung lebih berhati-hati dan 
lebih bertanggung jawab dalam pengeluaran, sedangkan untuk kelompok 
pendapatan yang lebih tinggi cenderung lebih bebas dalam menggunakan 
pendapatannya, sehingga mengakibatkan alokasi pendapatan untuk 
pembayaran angsurannya terganggu. 

Responden dengan pengalaman kerja di atas 5 tahun memiliki kecen- 
derungan untuk membayar kredit lebih lancar dibanding dengan responden 
yang berpengalaman kerja di bawah 5 tahun. Hal ini paralel dengan usia 
responden. Responden dengan pengalarnan kerja di bawah 5 tahun merniliki 
kecenderungan untuk membayar kredit lancar hanya sebesar 0,14 kali 
dibanding dengan responden yang berpengalaman kerja di atas 5 tahun. 

Penarnbahan satu orang tanggungan dalam keluarga akan menye- 
babkan berkurangnya kelancaran pembayaran sebesar 0,669 kali. Semakin 



bertarnbah jurnlah anggota keluarga yang dibiayai oleh responden, rnaka 
sernakin besar pula pengeluaran responden, sehingga dapat rnernpengaruhi 
alokasi dana untuk pembayaran angsuran. 

~esoonden wirausaha cenderuna rnenaalarni ketidaklancaran ~ernba- 
yaran kredi. Hal ini disebabkan karena pendabtan seorang wirausaha setiap 
bulan tidak kontinu. Selain itu keinainan untuk rnernbeli berbaaai barans rne- 
wah lainnya bila rnernperoleh k<untungan yang berlebih h a k i n  meng- 
harnbat pernbayaran kredit 

Responden berstatus nikah cenderung untuk rnernbayar kredit lebih 
lancar dibandingkan dengan responden dengan status lajanglduda. Hal ini 
disebabkan bahwa responden dengan status rnenikah rnempunyai tanggung 
jawab rnoril terhadap keluarganya, sehingga responden akan berusaha 
sebaik rnungkin rnenjaga narna baik keluarga jangan sarnpai tercernar. 
Apalagi rnenyangkut urusan hutang. Selain itu responden rnenikah pada saat 
rnengajukan kredit dirnintakan persetujuan dari pasangannya. Jadi secara 
tidak langsung pasangan akan rnengingatkan pernbayaran kredit. 

Peranan ayah dan ternan sebagai inMator dan infuencer cenderung 
akan berpeluang lebih lancar dalarn pernbayaran kredit dibandingkan dengan 
peranan yang dilakukan oleh yang lain. Dapat dijelaskan bahwa ayah sebagai 
kepala keluarga selalu berusaha rnernberikan contoh yang baik kepada 
keluarga besarnya, sehingga ayah rnernberikan suatu peran yang positif 
terhadap anak-anaknya. 

lmplernentasi dalarn formula penilaian kredii haruslah rnernperhatikan 
variabel-variabel urnur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, besar penghasilan 
dan peran perilaku konsurnen dalarn proses pernbelian secara kredit, 
sehingga akan didapat suatu penilaian yang lebih mendalarn tentang 
karakteristik calon konsurnen. 

Untuk memperkaya hasil dan agar dapat rnernperoleh suatu rnanfaat 
yang lebih luas dan lebih dalarn lagi untuk digunakan oleh pihak-pihak yang . - 
terkait, diperlukan pula suatu penelitian lanjutan atau yang berkesinarnb~n~an 
pada karakteristik dan peran perilaku konsurnen terhadap kelancaran 
pernbayaran kredii ini melalui suatu sudut pandang yang berbeda. Penelian 
ini hanya rnelihat adanya suatu hubungan antara.karakteristik sosial 
konsurnen yang didapat dari data perusahaan dan peran perilaku konsurnen 
terhadap kelancaran pernbayqran kredit Dengan dernikian penelitian ini 
rnasih rnenyisakan kelernahan data dan ketidaklengkapan variabel-variabel 
lain yang dapat dikaji lebih dalarn lagi, diantaranya: 

Struktur kredit, yaitu: uang rnuka, bunga dan jangka waktu kredit se- 
bagai salah satu alat ukur dalarn proses penilaian kredit yang ada. 
Dengan dirnasukkannya struktur kredit pada penelitian lanjutan 
diharapkan dapat rnernperkuat hasil dari penilaian kredit 

Konsurnen bedasarkan geografislternpat tinggal: dapat dilihat 
bedasarkan ciri-ciri kondisi geografis seternpat 

Penarnbahan indikator sosio-ekonorni sewrti penggunaan listrik dan 
kepernilikan televisi. 



Pilihan cam membayar: bagairnana cara konsumen rnembayar 
angsurannya, apakah rnelalui kolektor, bayar sendin atau transfer 
rnelalui Bank. 

Peran dealer sebagai salah satu pihak yang mernpunyai keterkaitan 
dalam ha1 rnernperoleh konsurnen. 

Kata Kuna: PT. Federal International Finance, FIF, Pernbiayaan Konsurnen, KaraMeristik 
Sosial Konsurnen. Peran perilaku Konsurnen, kelancaran pernbayaran, 
penilaian Wit. Regresi Logistik, Tabulasi Silang 




