
LAMP IRAN 



LampiranA. 

I. Karakteristik informan 

A. Identitas informan 

1. Nama (inisial) 

2. Jenis kelamin 

Pedoman Wawancara 

3. T em pat, tanggal lahir : 

4. Usia 

5. Agama 

6. Pendidikan 

7. Pekerjaan 

8. Penghasilan I bin 

9. Status pemikahan 

1 0. Jumlah kartu kredit 

Yang dimiliki 

B. Perilaku konsumtif informan 
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Konsep psikologis tentang perilaku konsurntif dibagi menjadi dua yaitu 

perilaku rasional (masuk aka!) dan irasional (tidak masuk aka!) mengacu pada 

perbedaan cara berpikir konsurnen atas faktor-faktor ekonomis ( efisiensi). 

perilaku rasional !ebih menunjukkan manfaat atau hasil yang diperoleh dan 

bersifat logis sedangkan perilaku irasional lebih bersifat emosional. 

menunjukkan image pribadi, gaya hidup, status dan semacamnya. 

I. Anda sering menggunakan kartu kredit pada transaksi barang jenis apa'? 

apa pertimbangan anda ? 

2. Mengapa anda sering menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi 

pembelian? 
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3. Berapa biasanya jumlah uang yang anda habiskan saat berbelanja dengan 

kartu kredit ? 

4. Menurut anda apakah penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi 

pembelian yang anda lakukan sudah tepat ? berikan alasanya ? 

5. Anda juga sering menggunakan kartu kredit pada jenis transaksi jasa? 

sebutkan jasa terse but? 

6. Apakah anda sering bertransaksi dengan kartu kredit terhadap barang yang 

tidak anda prioritaskan sebelumnya? mengapa? 

C. Mengalami masalah keuangan dengan kartu kredit (Non Peiforming 

Loan) 

Nilai krcdit bermasalah (NPL), pemilik kartu kredit yang tidak dapat 

melunasi jumlah kredit yang ditanggungnya dalam jangka waktu tertentu secara 

akumulatif. 

1. Apakah ada resiko yang anda terima akibat dari pengguanaan kartu kredit 

tersebut? 

2. Menurut anda mengapa resiko tersebut dapat muncul dan menimpa diri 

anda? 

3. Sejak kapan anda mengalami masalah keuangan akibat penggunaan kartu 

kredit? 

4. Apakah masalah keuangan tersebut cukup menjadi beban bagi anda ? 

jelaskan bentuk beban tersebut? 

5. Setelah mengalami masalah keuangan tersebut apa yang anda lakukan? 

6. Sejauh ini apakah beban utang yang anda tanggung berdampak pada 

kehidupan anda sehari-hari? jelaskan seperti apa dampaknya? 

7. Berapa beban utang dari kartu kredit yang anda tanggung sampai saat ini ? 

8. Bagaimana usaha anda untuk membayar cicilan bcban utang yang anda 

tanggung? 

9. Apakah ada orang lain selain anda yang menerima dampak dari masalah 

keuangan yang anda hadapi ? siapa saja dan dampak apa yang mereka 

rasakan ~ 
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10. Setelah anda mengalami masalah tersebut apakah anda tetap berkeinginan 

untuk menggunakan kartu kredir ? mengapa ? 

II. Proses pengambilan keputusan pembelian dengan kartu kredit (skema 

kotler, 1995) 

A. Pengenalan kebutuhan 

I. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ingin anda penuhi saat ini ? 

2. Jelaskan alasan anda mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut ingin anda 

penuhi saat ini ? 

3. Apakah kebutuhan tersebut ingin anda penuhi semua atau anda mgm 

memenuhi kebutuhan yang anda prioritaskan ? berikan alasan anda ? 

4. Kalau melihat dengan kondisi ekonomi anda saat ini apakah kebutuhan 

yang anda inginkan sudah sesuai ? 

5. Apakah kebutuhan yang ingin anda penuhi memang dari keinginan anda 

sendiri? 

6. Selain faktor diri anda sendiri apakah ada faktor lain diluar diri anda yang 

membuat anda mempunyai kebutuhan tersebut ? siapa saja dan bentuknya 

seperti apa ? 

7. Apakah dengan kepemilikan kartu kredit lebih merangsang anda untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ? mengapa ? 

B. Pencarian informasi 

1. Bagaimana usaha anda dalam mencari informasi tentang keberadaan, 

harga, kualitas, tempat jual barang yang anda inginkan tersebut ? 

2. Dari mana anda mendapatkan informasi tentang barang tersebut ? dari 

orang lain, media cetak, media elektronik atau yang lainnya ? 

3. Bentuk informasi scperti apa yang biasanya anda terima dari sumber 

tersebut? 

4. Sebagai pemilik kartu kredit sumber informasi mana yang sering anda cari 

untuk memenuhi kebutuhan anda '? mengapa '? 
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5. Apa yang ingin anda dapatkan dari sumber tersebut berkaitan dengan 

kebutuhan anda ? 

6. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang ingin anda penuhi 

apakah fasilitas layanan kartu kredit juga menjadi prioritas pencarian 

informasi anda ? 

7. Sumber informasi apa yang biasa anda gunakan untuk mengetahui adanya 

fasilitas kartu kredit ? 

C. Evaluasi alternatif 

1. Setelah anda mendapatkan informasi dari berbagai sumber tersebut, 

kebutuhan apa saja yang anda prioritaskan untuk anda penuhi ? mengapa? 

2. Pertimbangan apa saja yang mendasari anda memprioritaskan kebutuhan 

tersebut? 

3. Apakah faktor tersedianya fasilitas kartu kredit juga menjadi pertimbangan 

anda dalam memprioritaskan kebutuhan ? mengapa ? 

4. Mana yang lebih anda prioritaskan memenuhi kebutuhan dengan fasilitas 

kartu kredit atau kebutuhan yang tidak dapat dibeli dengan kredit ? 

mengapa? 

5. Apakah memprioritaskan kebutuhan yang selalu memuaskan keinginan 

anda? 

D. Keputusan pembelian dengan menggunakan kartu kredit 

1. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi anda untuk membeli dengan kartu 

kredit? 

2. Dimana biasanya anda berbelanja ? dan mengapa pakai kartu kredit ? 

3. Jenis produk atau jasa apa yang sering anda penuhi dengan secara kredit 

dcngan kartu kredit ? mengapa ? 

4. Berapa biasanya uang yang anda keluarkan dalam sekali belanja dengan 

kartu kredit? 

5. Berapa banyak kebutuhan yang anda beli dalam sekali belanja dengan 

kartu kredit ? 
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6. Mengapa anda memutuskan memenuhi kebutuhan tersebut dengan kartu 

kredit? 

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 

dengan kartu kredit. 

a. Faktor demografis 

1. Apakah penge1uaran anda dalam memenuhi kebutuhan dengan kartu kredit 

apakah sebanding dengan pendapatan anda ? mengapa? 

2. Apakah penggunaan kartu kredit merupakan tuntutan yang sesuai dengan 

pekerjaan anda ? mengapa? 

3. Selain bekerja apa aktifitas sehari-hari anda? 

4. Apakah aktifitas tersebut menuntut anda untuk menggunakan kartu kredit 

dalam memenuhi kebutuhan ? 

5. Dengan status anda saat ini apakah penggunaan kartu kredit cukup 

membantu? 

b. Faktor sosial 

1. Menurut anda memiliki dan menggunakan kartu kredit dapat meningkatkat 

image diri anda? Seperti apa? 

2. Apakah image tersebut bagi anda dapat meningkatkan status sosial ? 

seperti apa bentuknya ? 

3. Apakah ada kelompok dalam aktifitas anda sehari-hari yang 

mempengaruhi anda untuk berbelaJ1ia dengan kartu kredit ? siapa mereka? 

4. Sebelum memutuskan belanja dengan kartu kredit apakah ada seseorang 

yang anda percaya untuk memberikan inforrnasi mengenai kebutuhan anda 

'?siapa? 

5. Saran apa yang biasanya dia sampaikan '? 

6. Bagaimana tanggapan kcluarga anda berkaitan dengan penggunaan kartu 

kredit anda '? mengapa? 
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c. Faktor psikologis 

1. Menurut anda memiliki kartu kredit merupakan suatu hal yang 

menyenangkan ? mengapa ? 

2. Motivasi apa yang mendasari anda sehingga anda sering menggunakan 

kartu kredit dalam berbelanja? 

3. Bagaimana anda mengatur keuangan anda terutama dalam hal berbelanja 

dengan kartu kredit? jelaskan? 

4. Pertimbangan apa saja yang membuat anda menentukan waktu dan uang 

yang anda habiskan dalam berbelanja dengan kartu kredit ? 

F. Perilaku sesudah pembelian dengan kartu kredit 

l. Bagaimana perasaan anda setelah dapat memenuhi kebutuhan dengan 

kartu kredi t ? 

2. Setelah anda mengalami masalah finansial bagaimana perasaan anda ? 

3. Bagaimana usaha anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? 

4. Apakah anda menyesal dengan keputusan anda menggunakan kartu kredit 

? mengapa? 

5. Setelah mengalami masalah tersebut apakah anda masih mepunym 

keinginan berbelanja dengan kartu kredit ? mengapa ? 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

'D f2~"' PR Natna : ................................................................................... . 

. ~o·H"' If Pekerjaan .................................... 0 ................................... 0- 0 ..... 0 ........................... 0 ....... .. 

Telah menjadi rater atas "Pedoman Wawancara" dari skripsi yang beijudul Studi 

Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Pemilik Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama . .Jt:t_~ u~ --eo 5 ................................................ ' .................................... . 

Pekerjaan : ··········~1~·······{1.·~-~-~ .. ::-.:t .. f?:<: ................ . 
Tela..lt menjadi rater atas «Pedoman Wawancara" dari skripsi yang berjudul Studi 

Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Pemilik Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: 
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. . .................................................................................................... . 

. ' ...................................................................................................... 

Surabaya, . . f-)/ fJ. ....... 2006 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama = .... v.~.l.tiq .. ~~~~~\!.1'_\m.~ .. ,.~ . .J~ .................................... . 
: ... Po.ser .. :!e:~.r .... :fu~~J~ ... .f~!.~.t.~.~~---~\~ .. ~~-~tl~.~~V\A4la .S&y PekeJjaan 

Telah menjadi rater atas "Pedoman Wawancara" dari skripsi yang beJjudul Studi 

Kasus Peng2mbilan Keputusan Pembelian Pada Pemilik Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: • . 
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Surabaya, .~P.A~~-~-~-- 2006 
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SURATPERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama . ::Y~r<!<-loo 
••••••••• -., ••••••••• 0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••• 0 •• 0. 0 

Pekerjaan 
. Dose.n P ~~'kclo_9; 
. ···················································································· 

Telah menjadi rater atas "Pedoman Wawancara" dari skripsi yang berjudul Studi 

Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Pemilik Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama 
. R.a f.t"o ~f~c~h...oo->o/-. ' .................................. . J. ............................. 0 ... 0 ........ 0 ...................................... ...... .. 

Pekerjaan 
'{)aS' .. I'"\ 

. ···················································································· 
Telah menjadi rater atas "Pedoman Wawancara" dari skripsi yang betjudul Studi 

Kasus Peng&mbilan Keputusan Pembelian Pada Pemili.k Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: 
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Surabaya, ... "f ... ~:t.~ ..... 2006 
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SURATPERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama : ... :f.:~~~- 1 ••• 0.~~~~.'. .......................................................... . 
Pekeijaan . DOS<::N· . ·································································· ................. . 
Telah menjadi rater atas "Pedoman Wawancara" dari skripsi yang berjudul Studi 

Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada Pemilik Kartu Kredit. Berikut 

ini kritik dan saran saya terhadap pedoman wawancara tersebut: 
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Lampiran C. SURATPERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) 

Jenis kelamin 

Usia 

Pendidikan 

Pekeljaan 

: PS 
: t<1b- kli 
: J~ t\A"' 

: t'k:A rev t) W'l 

: /'i~{t>r 

Menyatakan kesediaan saya untuk menjadi informan penelitian dari : 

Nama 

NRP 

Judul Skripsi 

: Rinto Hardoyono 

: 7103001124 

Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada 

Pemilik Kartu Kredit Bermasalah 

Demikian surat pemyataan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Suraba~\:.'' lt79 S tember 2006 

~ 
( Informan ) 
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SURATPERSETUJUAN 
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Lampiran D. 

Data Wawancara Informan I 

I. Tdentitas informan 

l. Nama (inisial) : PS 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Tern pat I tanggallahir: Sura bay a 6 November 1982 
4. Usia : 23 tahun 
5. Agama : Katolik 
6. Pendidikan : Mahasiswa 
7. Pekerjaan 
8. Penghasilan!bulan 
9. Status pemikahan 

: Networker 
: Kurang lebih 2 juta I bulan 
: Belum menikah 
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10. Jumlah kartu kredit 
Yang dimiliki : 3 kartu kredit. ANZ, BNI dan Niaga 

ll. Verbatim dan kategorisasi 

\Vawancara tahap l 

I_!(_QD~_ VERBATIM KATEGORI 1------ ---- ---------- --------- ---------- I ----------
I rJ T: Anda sering menggunakan kartu kredit pada 

jenis transaksi barang apa aja? 
il J: Emm ... hampir segala macem pokoknya setiap, Perilaku 

apa ya buku kali ya, trus kalau belanja lewat konsumtif 
internet, misalnya kayak tiket-tiket atau gimana, 
mungkin kalau bisa pake kartu kredit ya pake 
kartu kredit. 

p2 T: Trus pertimbangan anda belanja jenis-jenis 
barang tersebut dengan kartu kredit apa ? Perilaku 

i2 J: Ya yang pertama, ndak bawa uang kontan waktu konsumtif 
itu , trus yang kedua ya mikimya belanjanya 
sekarang bayamya bulan depan kenapa ndak gitu 
lho. 

p3 T: Trus mengapa anda sering menggunakan 
kartu kredit sebagai alat transaksi pembelian? 

i3 .T: Soalnya enak aja gitu kalau pake uang kan kita Perilaku 

I I 
harus buka dompet, trus kita ngeliat kalau kita konsumtif 
cuman bawa 50 ribu berarti jumlah kita kan 

-
I batasnya bah sampai 200 sampai 300 pokoknya 

i 
' 

-

1 _j terbatas )0 nbu-tetapi kartu- kred1t kan gak ada~' 

L_ __ kalau masih bisa__gesek ya 11g_gesek ______ _ ____ _____; 
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p4 T: Tapi kan ada batas limit dari kartu kredit ? 
i4 J: Ya tapi ndak mungkin toh saya sekali belanja 

sampai em pat atau lima juta gitu. 
p5 T: Emm ..• berapa biasanya jumlah uang yang Perilaku 

anda habiskan saat sekali belanja dengan konsumtif 
i5 kartu kredit ? 

J: Emm ... rata-rata sekitar 250 sampai 350 lah. 
p6 T: Trus menurut anda apakah penggunaan kartu 

kredit sebagai alat transaksi pembelian sudah 

i6 
1 tepat? 

J: Pada saat beli iya tapi pada saat tagihanya keluar 
ndak ha ha ... (sambil tertawa). 

I p7 T: Mengapa bisa demikian berikan alasanya? 
i7 J: Ya kan ... ya itu lho e ... saat kita belanja dengan 

! kartu kredit kan sering kali kita nggak sa dar 
pokoknya wis belanja aja gak ada batasnya kok, Perilaku 
toh saya cuma pake 200, trus ndak sadar Iagi konsumtif 
besok pergi cuman 200 Iagi tms waktu 
tagihannya keluar lho kok sudah I ,5 kok sudah 2 

I ! nah waktu itu sering kaget-kaget waktu tagihan I 

I 
I 

~8 
keluar. I 

I T: Emm ... trus apakah selain membeli barang 
i apakah anda juga sering menggunakan kartu 
1 kredit pada jenis jasa ? 
L~- _.I:_Jenis jasa misalnya yang kayak gimana ? I 

' 
f p9 T: Misalnya kalau anda pulang menggunakan 

I 
1 i9 

jasa travel dengan kartu kredit gimana ? 
J: Oh emm ... sering untuk beli tiket pesawat 

terutama sib. 

f plO T: Apakah penggunaan kartu kredit lebih sering 

I ke barang daripada jasa ? 
i I 0 .... J: Y (jlebih se~ing_~b.'!f:a~g_, ______ ..... -----· -- ···-·- . ·- ---- ------ ------

pI 1 T: Apakah anda sering berbelanja tidak sesuai 

I 
dengan rencana anda, misalnya anda jalan-
jalan tiba-tiba membeli barang yang tidak Keputusan 

I ill 
I anda prioritaskan sebelumnya ? pembelian (How 

J: Ya sering kayak gitu ha ha ... (sambil tertawa) ya to buy) 
itu yang bikin tagihan kaget-kagetan kan yang 
kayak gitu. 

! pl2 T: Mengapa kok anda sering belanja tidak sesuai 
1 rencana anda mungkin bisa beri alasan ? 

i l 2 J l\ fikimya kayak tadi yang sudah say a 
bilang, ... jadi kan pokoknya mau belanja sekarang 1 

toh mbayamya bulan depan jadi ya belanja aja I 
lagian kan beda lho kalau kita ngeluarkan uang Perilaku 1 

-·~sendiri sama cu~na nggesek ya ka~ena]'.ita ___ --· konsumtif _I 



p13 

i13 
pl4 

il4 

pl5 

i15 

pl6 

il6 
p17 
i 17 
pl8 
i 18 

·-····-----

pl9 
il9 

p20 

i20 

mikimya gak pake uang sendiri ya jadi mikimya 
walah ini uangnya tidak terbatas kokjadi pake, 
pake terns aja buat beli semuanya dan temyata 
akhir bulan waktu tagihannya keluar ya itu sering 
kaget (sambil tersenyum) 

T: Jadi karena ada kartu kredit itu ya dorongan 
belanja anda semakin besar ? 

J: Oh ya bener. 
T: Seandainya kalau anda gak punya kartu 

kredit apakah juga seperti itu ? 
J: Y a, kalau gak pake kartu kredit mungkin saya 

ndak akan ban yak beli bamng. 
T: Setelah itu apakah ada resiko yang anda 

terima akibat dari penggunaan kartu kredit 
tersebut? 

J: Ya sampai saat ini sih resiko yang paling gawat 
ya itu kalau misalnya tagihan keluar trus waktu 
itu kebetulan komisi bel urn masuk belum ada 
pemasukanjadi ya itu, ada tagihan yang hams 
dibayar temyata uangnya belum cukup untuk 
memenuhi pembayaran maksimum jadi ya nyicil-
nyicil pembayaran minimum tapi ya itu bunganya 
semakin lama semakin gedhe kan (sambil 
tersenyum) 

T: Terus kalau boleh tahu kira-kira berapa 
jumlah utang anda saat ini pada kartu kredit? 

J: Sekitar 4 sampai 5 kali ya. 
'! T: 4 sampai 5 juta ya? 

J: Ya 
T: Menurut anda itu memberatkan ndak ? 
J: Ya kalau waktu gak ada uang untuk bayar ya 

berat sekali. 
-- -- -·--·------~- ----------~----------------~- -- ----
T: Untuk keadaan saat ini gimana? 
J: Oh untuk keadaan saat ini ya berat. 

T: Trus menurut anda mengapa resiko itu dapat 
muncul? 

J: Ya karena ndak ada yang ngontrol pemakaian 
kartu kredit gitu lho, kan kalau kita pake uang, 
uang di dompet sudah habis ya udah kita mau beli 
apa-apa ya ndak b1sa tap1 kalau kartu kredit kan 
ndak ada batasnya karen a ndak ada yang ngontrol 
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Perilaku 
knsumtif 

Mengalami 
masalah 

I keuangan 

Mengalami 
masalah 

keuangan 

Mengalami 
masalah 

keuangan 
------· -· -----

Men gal ami 
masalah 

keuangan 

Perilaku 
konsumtif 

L_ __ j ya udah akhii1lY<l_peke,pek_<:2 peke tents g;i_t~~--I' 
j p21 j T: Sejak kapan ya kira-kira anda mengalami 
i i masalah seperti ini ? 
l._ill~ ____ [J Sejak dua bulan setelal_l kartu kreditnya saya 1 _____ ____, 
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terima. 
p22 T: Kira-kira sudah berapa lama pakai kartu 
i22 kredit? 

J: Dua tahun ini. 
p23 T: Jadi anda mengalami masalah utang sudah Mengalami 

hampir dua tahun ya? masalah 
i23 J: Kalau untuk yang ngutangnya sih setahun keuangan 

belakangan ini ya, karena yang dulu-dulu masih 
mencukl!Jli untuk mbay_ar. 

p24 T: Jadi terbelit utangnya baru setahun ya ? 
i24 J: Kebelit utant.rnya baru setahun karena belanja Men gal ami 

gila-gilaanya baru setahun ini. masalah 
keuangan 

p25 T: Gila-gilaan itu seperti apa ? 
I i25 J: Ya kayak misalnya sekarang, dulu sih kalau saya 

ndak baca komik ndak liat DVD ndak masalah. 
I 

Tapi sekarang sejak punya kartu kredit setiap ke Perilaku 
toko buku oh ada komik baru mesti saya beli dan konsumtif 
saya punya koleksi komik dan DVD buanyak I I 
sekali dan padahal itu tidak ada rencana saya ' 

i sebelumnva untuk koleksi hal-hal kayak gitu. 
p26 T: Jadi anda sering belanja dengan katu kredit 

I I untuk barang-barang hobi anda ya ? 
i26 J: Ndak bukan hobi ya. soalnya ya itu tadi saat di 

I 

toko buku oh kok bagus ya trus kepengen beli aja 

I 
Perilaku 

' dan karena udah beli satu tidak diterusin belinya konsumtif 
kan sayang jadi itu setiap bulan terjadi 

I pembelanjaan terus sa.Inpai ya itu mbengkak 
(sambil tersenyum) 

I p27 T: Anda merasa terbebani oleh masalah 
keuangan tadi ? 

i27 J: Ya. 
-- . - ----- --- ---- ------- - - ------- ------ .. 

p28 T: Beban apa yang anda rasakan ? Faktor psikologis 
i28 J: Seringkali ketakutan kalau misalnya gak bisa (Perceived risk) 

bayar sedangkan bunganya semakin lama 

I semakin besar kan berarti saya kerja sia-sia, kerja 
cuman untuk bayar bunga aja. 

p29 T: Setelah mengalarni masalah keuangan 
tersebut apa yang anda lakukan ? 

i29 ,__.J ~1akst_1d11_ya apa yang a11_da lakukan ? __ r---:--· ~ -

I 
p30 T: Ya setelah anda mengalami masalah utang 

I 

I 
tersebut solusi apa yang lakukan untuk bayar Faktor psikologis 
utang tersebut ? i (Monmrion) I 

' 
1 J: Y a. pertama itu membatasi ... menahan diri lah 
I kalau ngcliat barang-barang apa sekarang 

I i3o 
! 

l ____ L_b(;_rusah1j_untuk jangan beli, ja11_gan be~i. jangan_~~-



128 

beli inget utang, inget utang, inget utang. 
p31 T: Terus setelah mengalami masalah keuangan 

terse but yang anda lakukan ? Faktor psikologis 
i31 J: Y a itu berusaha menahan diri sambil ya sekarang (Motivation) 

melakukan penghematan. Jadi hal-hal yang nggak 
seberapa perlu ya sebisa mungkin saya tahan dulu 
untuk ndak beli. 

p32 T: Jadi awalnya yang nggak perlu-perlu anda 
beli setelah kebelit utang anda berusaha 
mengontrolnya ya ? 

I i32 J: lya. 
1 p33 T: Bagaimana usaha anda untuk membayar 
I cicilan beban utang kartu kredit anda ? Mengalami 
I i33 J: Ya dengan keija dengan kerja toh kalau keija saya masalah 

I dapat uang , uangnya dipakai buat bayar sambil keuangan 
I kadang-kadang ya itu misalnya kalau saya pergi-
I 
i pergi feeling ndak enak gitu kartu kredit ndak 
I 

~ 
saya bawa jadi saya tinggal di rumah. 

T: Feeling nggak enak maksudnya gimana ? 
I i34 J: Feeling ndak enak itu misalnya kayak oh hari ini 

I 
pergi sama temen-temen ke supermall misalnya 
dan kira-kira bulan itu sudah jadwalnya buku Faktor psikologis 

j bam yang terbit atau jadwal apa saya pikir oh I (Motivation) 
I pasti jalan-jalan ke toko buku kalau seandainya 
I 

! ke toko buku pasti kepengen beli buku, alamat 

l jadi kartu kreditnya saya tinggaljadi meskipun 
sava kepeng_enpun saya gak bisa beli waktu itu. 

1 p3s I T: Apakah ada orang lain selain anda yang 
I menerima dampak dari masalah keuangan I 

I i35 
yang anda hadapi ? 

J: Eee ... ndak sih setau saya. 
, T: Jadi cuma anda sendiri yang menerima 

~~- IJ dompakoyo? 
J: Iva. 

\---~---·-- -- -- - --- ---- -~--- ~--~---

i37 

~ ~s : P·' 

T: Setelah mengalami masalah tersebut apakah 
anda tetap berkeinginan untuk menggunakan 
kartu kredit ? 

J: Iya, kartu kredit itu perlu sih seandainya bisa 
digunakan dengan benar itu bisa membantu kita, 

I sekarang ya itu ngontrol dirinya sendiri itu yang 
. suht. 
I T: Jadi menu rut anda meskipun anda terbelit 

utang anda tetap merasa perlu ya 
menggunakan kartu kredit? 

Faktor Psikologis 
(Attitude/ 
opinion) 

I 

i38 1 J: Ya untuk beberapa kasus e1nang perlu. _ _ 

~p39--~ ~-T; Beberapa ka~iusltU sepe;·ti ap!? -==--=-_L=~---__j 



i39 

p40 

i40 
p41 

i41 
p42 
i42 
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J: Kalau misalnya ada beberapafendor1imdor yang 
keija sama dengan kartu kredit itu ya ... misalnya Faktor sosial 
saat itu kita emang lagi butuh pergi traveling naik (Opinion leader) 
pesawat ada beberapa fendor yang bilang ka\au 
kamu beli di luar harganya segini kalau beli pake 
katu kredit sekian, beli satu dapat satu, trus kalau 
beli pake kartu kredit ini dapat potongan 30 
persen nah itu kan menguntungkan. 

T: Jadi pertimbangan anda lebih pada fasilitas 
yang ditawarkan ya ? / 

J: I ya bener. 
T: Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ingin ! 

anda penuhi ? i 
___ , J:Der1g_an ~(l]1u krc;:<fit ?_ _ _ _ _ ~ 

T: Ya dengan kartu kredit! ! 
J: E ... ndak ada ya yang dengan degan kartu kredit 

1 

soalnya ya. I 
f-------4-~-=~-- ··---- -. ----~-----------------~-~---~ 

p43 T: Kalau yang nggak dengan kartu kr·edit? I 

i43 J: Ya pembayaran kuliah paling, untuk bayar kuliah i 
trus kebutuhan sehari-hari makan, minum, beli 
bensin. lni sayang bayar kuliah ndak bisa pake i 
kartu kredit kalu bisa mungkin saya gesek kartu I 

Pengenalan 
kebutuhan 

f-------+-_..k":.:rt:d_i_t._ -~- _ 
p44 

i 
--~-- ·-------~---------~. -------c-----1 

Pengenalan T: Mengapa kebutuhan tersebut ingin anda 
penuhi saat ini ? 

i44 

p45 

i45 

p46 

i46 

p47 
I 

! i47 

I p48 

J: Ya itu yang perlu soalnya, kalau ndak bisa 
mbayar kuliah nanti kena DO. 

T: Apakah kebutuhan tersebut ingin anda 
penuhi semua atau anda ingin memenuhi 
kebutuhan yang anda prioritaskan ? 

J: Emm ... kayaknya yang saya sebut tadi itu sudah 
__ prioritas ya. _ _ ___ _ __ _ 

T: Apakah anda tidak ingin memenuhi 
kebutuhan yang lainnya seperti baju a tau 
kebutuhan sekunder lainnya ? 

J: Kalau baju atau sandal itu bukan kebutuhan itu 
keinginan menurut saya lho ya, cuman kepingin 
(sambillihat HP untuk terima SMS) 

T: Perlu berhenti sebentar mungkin untuk 

1 
terrma SMS ? 

I J: Oh ndak ndak usah. 
, T: Kalau mclihat kondisi ekonomi anda saat ini 

1 apakah kebutuhan yang anda inginkan sudah 
! sesuai ? 
I i48 I J: Kebutuhan ya bukan keinginan ya. 

kebutuhan I 

I --------

1 

I· - - -- - - ---

p49-= _LT: y 3'i:Jisa. keb~tuhan bis_a kei~gi~~n ? u---~ - P~ngeil<Jiatl -~ 
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i49 1: Kalau kebutuhanya sesuai tapi kalau keinginanya kebutuhan 
bellllll nggak (sambil tersenyum). 

pSO T: Kenapa keinginanya ndak sesuai ? 
i50 J: Ya saya in gin punya HP barn, saya kepingin Pengenalan 

koleksi banyak komik-komik dan buku-buku lagi kebutuhan 
itu kan ndak sesuai dulu untuk sekarang ini. Ada 
kebutuhan lain yang emang masih banyak, kayak 
bayar uang sekolah da segala macamnya. 

pSI T: Oh gitu ya jadi untuk kebutuhan sudah sesuai 
dengan keadaan anda tapi untuk keinginan 
untuk saat ini belum ? 

·iS I J: Ya 

I p52 T: Apakah kebutuhan yang ingin anda penuhi 

! i52 
memang dari keinginan anda sendiri? 

J: Oh dari saya sendiri. 
pS3 T: Selain faktot· dari anda sendiri apakah ada 

faktor Jain diluar diri anda yang mendorong Faktor sosial 
anda untuk membeli barang tersebut? (Opinion leader) I i53 J: Ada faktor ya~gjual. 

--1 ' 
pS4 T: Kenapa? F aktor so sial 
iS4 J kill'" '"'"'"Y' y•ngJwl tidakj""l'n d"' nd•k I (Opmioo [,adu) 

menunjukkan barang kan saya ndak kepingin beli 
gitu. ___ --· 

pS5 T: Oh gitu ya ? 
iSS J: Ndak-ndak ya, ya (sambil tertawa) 
p56 T: Tapi otomatis kalau anda pergi ke mall kan I 

otomatis ada barang dan penjual ? 
i56 J: Nah itu dia masalahnya. 
p57 T: Tapi itu menurut anda faktor eksternal yang 

mendorong? 
iS7 J: Ya kalau faktor ekstemal salah satunya ya itu Pengenalan 

karena barangnya tersedia gitu kan, kalau kebutuhan 
barangnya ndak tersedia dan susah nyariknya 
mungkin saya nggak akan beli karena gampang 
sekali di dapat ya akhimya beli. 

! p58 T: Terus apakah dengan kepemilikan kartu I 
kredit lebih merangsang anda untuk 
memenuhi keinginan tersebut ? 

iSS J: I ya sekali. 
p59 T: Iya sekali maksudnya ? 

I i59 J: Merangsang sekali. --1 I p6o --r-- 1 ? T: l\ engapa . i 
.. ~ ' I J I a rasanya gatd aJa gllu Iho d1 dompet ada uang 1 Penlaku 

i60 1 dengan jumlah ndak terbatas sedangkan diluar 1 konsumtif 
! ada barang yang tersedia dan siap dibeli i 

', _ __ l _EI]Ja11pun jadi ya itu tergoda aja untuk memb<::li_j_ ______ ·--··-
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langsung. 
p61 T: Tadi anda kan sudah berkomitmen untuk Perilaku 

menahanya? konsurntif 
i61 J: Ya itu kadang-kadang emang susah nahanya 
p62 T: Bagaimana usaha anda dalam mencari 

informasi tentang keberadaan, harga, kualitas, Pencarian 
tempatjual barang tersebut? informasi 

i62 J: Ya kalau komik ke toko buku, saya ndak seberapa 
mementingkan itu sih ... harga, kualitas ann 
pokoknya saya suka ya udah beli. 

p63 T: Jadi untuk informasi barang hargan_ya sekian Pencarian 
itu langsung datang ke tempatnya ? infonnasi 

i63 J: Y a datang ke tempatnya langsung. 
I 

p64 T: Dari mana anda mendapat informasi ten tang Pencarian 

I lbuku. ... ___ _ _j__. ___ _j 
fP65 T: Trus dari mana anda tahu bahwa misalnya ; Pencarian I 

toko buku yang menjual barang tersebut ? infonnasi 

I i64 J: Ya sudah tau dari dulu yang namanya toko buku 
jualan buku jadi kalau nyari buku ya ke toko 

1 

toko buku A jual buku ini misalnya '! infonnasi 
i65 J: Oh va dari temen-temen lah sumber ribadi 

[ temen-temen yang bilang kalau cari buku cari Faktor sosial 

L buku di itu bukunya bagus-bagus, murah-murah (Refi~rence 

1 dapat potongan lagi ya udah langsung ke sana group) 
-----~----~ 

] p66 T: Jadi informasi tempat penjual buku yang 
anda inginkan tadi dapat dari temen-temen ? 

i66 J: lya. 
p67 T: Bentuk informasi seperti apa yang anda 

dapatkan dari temen-temen tadi ? 
i67 J: Ya paling beberapa temen 

cuma cerita ya, eh tau buk.'U yangjudulnya ini 
be tum bagus lho cari aja di ... boleh sebut nama'l 
Silakan, cari aja di Uranus cepetan mumpung 
belum kehabisan. 

p68 T: Jadi kebanyakan informasi dari temen-temen 
ya dan bentuknya secara lisan ya menawarkan 

i68 aja? 
J: Heem, iya. 

p69 T: Sebagai pemilik kartu kedit sumber informasi 
I 

I 

mana yang sering anda cari untuk memenuhi 

I . kebutuhan anda tersebut ? 
i J69 I J Maksudnya 'l _ 
c-------,----- --- --- ----- -

I p70 1 T: Misalnya saya pemilik kartu kredit kalau saya 
I 

, __ j 
cari tempat-tempat penawaran sesuai kartu 
kredit saya, misalnya makan di tempat A 
dapa_t disk()'' ?O'Y.. bagLp_engguna city bank. .. 

Pencarian 
infonnasi 

( sumber pribadi} 
Faktor sosial 
( Re(iTence 

group) 

---------· 

Pcncarian 
infonnasi 

--
I 
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i70 J: Dari itu kan kalau setiap akhir bulan kita kan (sumber niaga) 
dikirimi tagihan biasanya kan ada brosurnya 
beserta promo-promonya sekian-sekian di tempat 
ini, kalau anda pake kartu kredit ada fasilitas apa 
nah itu dari situ biasanya. 

p71 T: Apakah anda sering mengunjungi tempat-
tern pat yang ditawarkan tersebut? Evaluasi 

i71 J: y A, lumayan beberapa memang saya rasa sesuai altematif 
sama apa yang saya inginkan. 

p72 T: Terus dari situ anda bertransaksi dengan 
kartu kredit anda ? 

' i72 J: lya, iva. 
p73 T: Apa yang ingin anda dapatkan dari sumber 

informasi tersebut berkaitan dengan Pencarian 

\m kebutuhan anda ? infonnasi 
J: Biasanya dapet kemudahan dan fasilitas lebih aja 

I dari kepemilikan kartuyang saya Pl!nya 
--- ------ -- ------ --

! p74 . T: Kalau masalah harga ? 
i i74 \ J: Y a kan tem1asuk fasilitas lebih kan, kalau harga 

I 
i murah kan merupakan fasilitas lebih. I ,. 
I T: Selain hal-hal yang berkaitan dengan i p75 

I 1 kebutuhan yang ingin anda penuhi apakah 
I fasilitas layanan kartu kredit juga menjadi 
I 

prioritas penncarian informasi anda ? I ' 

I os J: Y a ada sih ... untuk apa ini ? 
I p76 T: Ya untuk penggunaan kartu kredit anda? 

i76 J: 0 ... ya yang lain sih misalnya kalau bunga, Pencarian 
bunganya dia lebih rendah apa ndak trus sama infonnasi 
kalau kita ngambil tunai kena berapa, terus 
Iimitnya berapa itu yang mempengaruhi. 

p77 ! T: Sumber informasi apa yang biasa anda 
gunakan untuk mengetahui adanya fasilitas 
kartu kartu kredit? Jadi misalnya di tern pat Pencarian 
ini ada fasilitas kredit ini itu dari mana ? infonnasi 

i77 J: Biasanya sih ada itunya sendiri sih ... ada banner- (sumber niaga) 
bannemya di tempat-tempat yang bersangkutan 
jadi kayak di gramedia itu dia ada poster "A yo 
bagi para pengguna kartu kredit BNI dapatkan 

I oton<>an sebesar I 0% transak i". L_~ ____ P __ ~-----·-·----~---s----~--· ----

1 p78 I T: Setelah anda mendapatkan informasi dari r 
· berbagai sumber tersebut kebutuhan apa yang 1 E Yaluasi 

! 1 anda prioritaskan untuk anda penuhi ? altematif 
J: Ya prioritas utama ya yang saya butuh dan saya 

I ' 
~-- ________ peng_en. __________________ ---~-- ___ J _____ ___ j 
l.E!9_~· T: B_~sa disebu_tkan jenis barangl]pa ya()~nda _j_~ _______ __j 

1 i78 
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prioritaskan ? Evaluasi 
i79 J: Yang saat ini sih butuh yang untuk itu buku-buku altematif 

itu lho, karena saya suka baca e orangnya. 
p80 T: Mengapa anda prioritaskan barang-barang 

tersebut? 
i80 J: Ya karena suka baca. 
p81 T: Pertimbangan apa aja yang mendasari anda 

untuk memprioritaskan kebutuhan tersebut ? Evaluasi 
i81 J: Emm ... nggak ada nambah ilmu aja kan kita bisa altematif 

belajar dari baca-baca buku. 
p82 T: Meskipun itu komik ya ? 

' i82 J: Oh ya heeh kalau komik itu untuk hiburan (sambil 
bennain pulpen) 

p83 T: Apakah faktor tersedianya fasilitas kartu 
kredit juga menjadi pertimbangan anda 
dalam memprioritaskan kebutuhan ? 

I I ~3 J: lya ( sambil memutar-mutar pulpen) 
84 T: Kenapa? 

I i84 
J: Ya karena dengan kartu kredit ee ... dengan 

catatan selama ada promosinya lho ya jadi kalau 
saya beli buku awalnya mungkin saya ndak Evaluasi 

I seberapa butuh buku ini, kan misalnya buku itu altematif 
harganya 20 ribu tapi misalnya kalau saya dengan 
kartu kredit saya bisa beli dengan harga I 5 ribu 
secara tiba-tiba oh hams beli, harus beli gitu. 

p85 T: Jadi karena promosi tadi anda jadi beli ? 
i85 J: Karena ada kelebihan yang ditawarkan. 
p86 T: Kalau ndak ada kelebihan yang ditawarkan 

I gimana? 
i86 J: Ya ndak. 
p87 T: Mana yang lebih anda prioritaskan 

kebutuhan yang dapat dibeli dengan kartu 
kredit a tau yang tidak dapat dibeli dengan Evaluasi 
kartu kredit? altematif 

i87 J: Lebih prioritas yang tidak bisa dibeli dengan 
kartu kredit. 

p88 T: Kenapa? 
i88 J: Karena kartu kredit ini bagi saya itu untuk hal-hal Evaluasi I 

i yang bukan penting, untuk hal-hal yang bener- altematif 

_ L ~:~~;~~;ii:~~~!~~sudah b1:_te~enuhi d:ngm~ ·-~--~-·~--~--··-·· 
! p89 'I T: jadi kartu kedit itu untuk memenuhi / 
I kebutuhan yang nggak penting ya? 

1

. 

~9 ] J lya. 

1 

p9Ci ~-~ T: A'-'.c:..p-aka-··-h l)nda selalu mempri~ritaskan .. 
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kebutuhan yang selalu memuaskan keinginan 
anda? 

i90 J: Iya 
p9l T: Termasuk dalam pemakaian kartu kredit ini 

ya? 
i91 J: Y a tennasuk. 
p92 T: Contohnya gimana ? Evaluasi 
i92 J: Ya karena gini tho saya pikirnya kapan lagi ini altematif dan 

semua dengan catatan apabila ada promosi yang keputusan 
ditawarkan kartu kreditnya dulu ya. Saya pikir pembelian 
kapan lagi gitu lho ... kokjangka wak"tunya cuman 

I I bulan tms kapan lagi saya bisa dapatkan ini 
_ dengan harga murah dan saya seneng gitu tho, 

----

f f: s~~s~~~~Ci:~J~~;~~5~esikon);a ya-? ····-- ---· -~-- --·-- ------ -
p93 Evaluasi 
i93 [ J: Nah itu dia meskipun saya tahu resikonya, bener altematif dan 

[ (sambil tersenyum) faktor psikologis 
I . (Perceived risk) 
1p94 ---t-T: Hal-hal apa saja yang mempengaruhi anda 

I untuk membeli dengan kartu kredit? Faktor psikologis 
i94 J: Pertimbangan itu, mbayamya masih bulan depan (Importance of 

' 
I terus dengan kartu kredit kan katakan itu 

I 
purchase) 

I 
harganva mahal sekali kan kita bisa nyicil 

I meskipun dengan cicilan minimum tms yaitu 
' I kalau ada promosinya kita dapat lebih murah dan I 
!. I 
1 

' lebih praktis lagian. 
f p9SlT: Dimana biasanya anda berbela.nja dengan 
I [ kartu kredit ? Keputusan 

i95 i .J: Ya di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas pembelian 
~ I pada kartu kredit dan emang butuh a tau seneng ke (w·here to buy) 

I tempat 1 tu. 
1 p96 1 T: Contohnya ? Keputusan 

i96 I.J: Gramedia, Uranus, Trimedia. pembelian 
_ _(w:here to b_uyl__ 

------- -~- ---- --- ·-----·------- ----- --------------·-

p97 T: Jadi lebih sering di toko-toko buku ya ? 
i97 J: lya. 
p98 T: Jenis produk a tau barang yang sering anda 

penuhi secara kredit dengan kartu kredit itu Keputusan 
apa aja? pembelian (what I 

i98 J: Ya biasanva buku tms van' kedua mumzkin . . g c 
to huv) 

makan sama itulah untuk beli via intemet. 
~----~--~~~~~-

p99 T: Kalau makan dimana biasanya bisa pakc Keputusan 
kartu kredit '! pembelian 

! i99 · J: Ya tergantung di tempat-tcmpat tcnentu bisa. ( wh<'ri! to huv) 

l- ----~- _J2okokn;"(!_yang_adatitsilit(l_s_kanu kredi~ _____ 4 _________________ " 
~pi 00 _ ; I:_13cntjll!llallgJangamla k_eluat_·kan untll_h__ -~:_ K.c_{)_lll_l!Sml_j 
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plOl 
ilOl 
pl02 
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I 

pl03 

il 03 

1 p104 

I 
! il04 
' 

I 
I pl05 

I il05 

I pl06 
! 

1 il06 
I 

E Ill 01 

pl08 
il08 

pl09 
il09 

pllO 
~ i I I 0 

~~--
:pIll 

i 
I i Ill 

memenuhi kebutuhan anda dengan kartu 
kredit dalam sekali belanja kira-kira berapa ? 

J: Kalau untuk buku ya bisa sampai 200, 300 gitu, 
kalau unh1k makan sih mentok-mentokko 150. 

T: Itu sendirian atau sama temen-temen ? 
1: Ya, kadang sendirian kadang sama temen lah. 
T: berapa banyak kebutuhan yang anda beli 

dalam sekali belanja dengan kartu kredit ? 
J: Kuantitas barangnya? Ya bisa. Ya tergantungya 

kalau satu buku harganya 200 ya sudah satu itu 
t<lfl_i kalau harganya 10 ribuany_a udah 20. 

1 

T: Jadi anda lebih mempertimbangkan harganya 
daripada jumlahnya ? 

J: Tergantung sih apakah saya seneng ndak sama 
buku itu ... tapi saya lebih mempertimbangkan I 

' I harganya. i 
. T: Apakah pengeluaran anda dalam memenuh1 i 

I kebutuhan dengan kartu kredit sebanding ' i 
I 

r dengan pendapatan anda saat ini ? I 
I J: Aaa ... hamsnya sebanding tapi ya itu cash I 

I jlownya lebeih cepetan yang kartu kreditnyajadi 
va akhimya kalah. 

T: Jadi cash flownya itu gimana ? I 

J: Ya lebih cepet daripada pemasukan. I 
I 

I T: Jadi bel urn bayar utang yang kemarin sudah 

I 
ketambahan lagi gitu ? 

J: Ya bener seperti itu (sambil memainkan korek 
I api) __ _____j_ 

T: Tapi menurut anda itu sebanding ndak 
dengan pendapatan anda ? 

J: 0 ... Kalau dihitung-hitung sih ya ndak sebanding. 

T: Selain kuliah aktifitas anda sehari-hari apa ? 
J: Bekerja kaliya. 

T: Bekerja di networker tadi ya ? 
J : Ya networker dan beberapa hal lain lah. 

-
T: Hal-hal lain itu seperti apa ? 
J: Yajualan trus buka bisnis sendiri, masuk-

_Jn~s_ll_kl njJaran[ tms_ngel es•_~ega0_11li!~m. 
T: Apakah dari aktifitas anda seperti itu tadi 

menuntut anda untuk memakai kartu kredit? 
J: Emm ... bisa ya bisa nggak sih karena kan, kalau 

iya kan misalnya saya hams ngclesi komputer ya 

' 

I 
I 
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pembelian (how 
to much) 

Keputusan 
pembelian (how 

to much) 

Evaluasi 
altematif 

Faktor 
demografis 

(pendapatan) 

Faktor 
demografis 
pengeluaran 

l 
Faktor 

demO!,>rafis 
(pendapatan dan 

pengeluaran) 
Faktor sosial 

(time 
expenditures) i 

Faktor 
demografis 
(pekerjaan) 

Faktor I 
I 

demografis I 
I 
' iflc_keiJ~all_L . _ 

faktor sosial 
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saya hams beli buku dong, ya ke toko buku Iah, (time 
pengen bela jar Iagi tentang manusia ya saya hams expenditures) 
beli buku tapi kalau ndak beli pun ya ndak papa, 
ya karena itu tadi karena kepengen ya beli 
akhimya. 

T: Tapi apakah aktifitas anda kadang-kadang 
menuntut anda untuk pake kartu kredit ? 

J: Ya kadang-kadang menuntut 
T: Dengan status anda saat ini apakah 

penggunaan kartu kredit cukup membantu Faktor psikologis 
anda? (AIIilude 

J: CukuQ_-cukup membantu sekali. opmion) 
T: Contohnya cukup membantu itu gimana ? 
J: Contohnya kapan hari saya memang lagi butuh 

buku untuk desain gitu ya, tiba-tiba dari klien 
belum masuk nah buku itu harganya cukup i 

mahal. .. nah tems ya gimana lagi waktu itu uang ! 

di rekening ya ndak mencukupi ya akhimya saya I Faktor 
pakai kartu kredit dulu ... ketika say a belanja demOh'Tatls ' 

pake km1u kredit trus beberapa hari kemudian (pekerjaan) 
pembayaranya masuk trus saya bayar untuk kartu 
kredit gitu itu kan membantu. Terns banyak hal 
lain misa1nya saya beli barang di carrefour atau di 
mana saja, belanja pake kartu kredit trus 
barangnya saya jual trus begitu laku kan dapat I I 

I 

untung trus keuntungan itu yang saya pake untuk 
I I 
I I 

bayar km1u kreditnyajadi kan sama saja ndak I 

I keluar modal apa-apa gitu. I 
I 

T: Menurut anda apakah memiliki dan i l menggunakan kartu kredit dapat 
meningkatkan image anda ? 

J: Image yang kayak gimana? Ya misalnya temen- I 
' 

temen anda memandang anda pake kartu 
kredit anda sudah sukses a tau gimana yang 
seperti itulah. Ya ada sih sedikit. 

T: Jadi anda memakai kartu kredit mempunyai 
image lebih gitu ya ? ( Clms 

_L_X._'!_l)isa d~billll1g_ kayak git~ih. 
- ---·- ------

F•ktot P'ikologl 

----- ----I _5omaoumt.") 
T: Contohnya seperti apa ? 
J: Ya kan karena gini apa ya .. tidak semua orang 

bisa mendapatkan kartu kredit dan sa1ah satu 
yang b1sa Itu saya kan (samb!l tersenyum). kan 
punya nilai lebih dibandingkan beberapa orang 
mungkm kavak gitu lah. Ya sebcnamya nggak 

, Faktor psikologis 
I 

-, 
( ( fa.\.\ 

C! !I l.IC/07/S/ leSS) 

1 
terlalu ngetek sih cuma ya paling buat gaya- 1. 

I 

_ __l __ gayaan dikit lah pakok e punya gitulho (sambil ----~·~- ___ J 
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tersenyum). 
pll8 T: Jadi menurut anda bentuk image itu lebih 

dipercaya oleh bank ? 
ill8 J: Ya gitulah bener. 
pll9 T: Disamping itu ya faktor gaya-gayaan tadi ? 
ill9 J: Ya Jumayan (sambil tertawa kecil) 
p120 T: Apakah dari image tersebut dapat 

meningkatkan status sosial anda ? 
il20 J: kalau secara langsung sih ndak ya, ... secara 

praktek di lapangan sih ndak ya jadi ya tetep aja 
seperti biasa_:_ _________________________ --------------

pl21 T: Jadi ndak ngefek apa-apa ya ? 
i 121 J: Ndak, ndak ngefek aQ_a-apa 
pl22 T: Apakah ada kelompok dalam aktifitas anda 

sehari-hari tadi yang mempengaruhi anda 
untuk berbelanja dengan kartu kredit? 

il22 J: Eee ... ndak, ndak ada 
pl23 T: Sebelum memutuskan berbelanja dengan 

kartu kredit apakah ada seseorang yang anda 
percaya untuk memberikan informasi 
mengenai kebutuhan anda ? 

il23 J: Ndak,ladi ya mumi dari saya sendiri. 
pl24 T: Maksudnya yang anda percaya untuk 

memberikan informasi mengenai kebutuhan 
and a? 

il24 J: Oh ... inforrnasi ya ada sih. 
- f-c --··-------------------- ------·-- -- - --·----~--~--------

pl25 T: Siapa aja yang anda percaya ? 
il25 J: Ya temen-temen baik lah, temen-temen F aktor sosial 

nongkrong ya, misalnya kalau saya perlu baca (Reference 
komik ya dari temen-temen yang suka baca group) 
komik, kalau film ya temen-temen yang suka 
nonton film. 

pl26 T: Jadi kayak reference group ya ? 
il26 J: Ya. 
pl27 T: Terus saran apa yang biasanya disampaikan 

pada anda? Pencarian 
i127 J: Ya mereka cwna bilang makan di tempat sana inforrnasi 

enak lho ndak rugi beneran, baca buku ini bagus (sumber pribadi) 
ndak rugi ya cuma gitu aja. 

pl28 T: Dan informasi tersebut anda percaya ya ? 
il28 J: Iya kan temen. ---- ------------------ ------------- ~ -- ---·--------

pl29 T: Terus tanggapan keluarga tentang 
penggunaan kartu kredit anda gimana ? Faktor sosial 

il29 J: Keluarga sih ndak pemah ikut campur ya, (Family life 
pokoknya mereka ada tagihan keluar ndak pemah cycle) 
dibuka ya langsung kasihkan saya jadi mereka 
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ndak tabu. 
pl30 T: Menurut and a mamiliki dan menggunakan 

kartu kredit suatu hal yang menyenangkan Faktor psikologis 
il30 ndak? (AIIilude / 

J: Men}'enangkan sekali. o[Jinion) 
pl31 T: Mengapa? 
il31 J: Karena ya itu kan kita bebas belanja apapun tanpa Perilaku 

terbatas dengan uang yang ada di dompet kit a, ... konsumtif dan 
pokoknya kita suka apa tinggal ambil, tinggal faktor psikologis 
ambil, tinggal ambil toh nanti di kasir tinggal (Importance of 
nggesek gitu. _purchase) 

pl32 T: Jadi menurut anda sangat menyenangkan ya? Faktor psikologis 
il32 J: Ya saat belanja menyenangkan, saat belanja. (Attitude I 

opinion) 
pl33 T: Terus motivasi apa yang mendasari anda Faktor psikologis 

menggunakan kartu kredit dalam berbelanja? (A llitude / 
il33 J: Emm ... cuma pemuasan keinginan aja. op1_nion) 
pl34 T: Jadi dengan kartu kredit itu keinginan anda 
il34 bisa terpuaskan dan hal itu menyenangkan Faktor psikologis 

ya? (Attitude/ 
J: Iya, iya dimana-mana kan gitu, kalau keinginanya opinion) 

terpuaskan kan seneng. 
pl35 T: Bagaimana anda mengatur keuangan anda 

terutama dalam hal berbelanja dengan kartu 
kredit? Faktor psikologis 

i135 J: Keuangan di ekstemal gitu? Ya keuangan dari ( Importance qf 
diri anda sendiri. Ya pokoknya setiap saya puchase) 
menerima uang saya udah menyisihkan sebagian, 
njagani saya sisihkan ini untuk bayar yang bulan 
depan, sudah memisah-misahkan uanK 

pl36 T: Pertimbangan apa saja anda menyisihkan 
uang dan waktu yang and a habiskan dalam Faktor psikologis 
berbelanja dengan kartu kredit ? (I mpotance of 

il36 J: Ya pertimbangan menyisihkan uang untuk bayar purchase) 
biar saya nggak kelilit utang terus gitu. 

pl37 T: Bagaimana perasaan anda setelah dapat Perilaku sesudah 
memenuhi kebutuhan dengan kartu kredit? pembelian 

il37 J: Ya seneng. (kepuasan) 
pl38 T: terus setelah anda mengalami masalah Perilaku sesudah 

finansial bagaimana perasaan anda ? pembelian 
il38 J: Seneb (sambil tertawa) (ketidak puasan) 
pl39 T: Seneb itu dalam arti apa ? 
il39 J: Dalam arti ya pusing oh temyata sudah pake 

sekian banyak dan temyata uang uang yang sudah Perilaku sesudah 
di alokasikan untuk bayar kurang sebanyak- pembelian 
banyaknyajadi ya itu, ... trus akhimya bayar (ketidak puasan) 
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separuh trus sisanya tangguhan bulan depan 
padahal bulan depan itu belanja lagi. 

pl40 T: Jadi apakah ada peraaan menyesal ? Perilaku sesudah 
il40 J: Menyesal, iya seringkali kalau ngeliat, ... iya ya pembelian 

ternyata gak butuh ini ngapain say a beli ( dengan (ketidak puasan) 
nada agak tinggi). 

p141 T: Trus usaha anda untuk menyelesaikan 
masalah tersebut gimana ? 

il41 J: Ya yang pertama sib sesegera mungkin melunasi Faktor psikologis 
utang biar ndak semakin berbunga di sana. (Motivation) 
Sesegera mungkin untuk ya itu mencoba kontrol 
pemakaian kartu kredit dengan cara kalau pergi-
pergi dan feeling ndak enak ya kartu kreditnya 

-· . _ ditingga]_<itrwll_ah.:... _ __ _ ____________ 
-

pl42 T: Trus usaha kongkritnya untuk bayar utang 
itu gimana? 

I 
il42 1: Ya bentuk kongkritnya ya mencari sumber 

pemasukan yang lain, cari ceperan lain. 
-~--·--·-" 

pl43 T: Setelah mengalami masalah tersebut apakah I 

anda menyesal karena penggunaan kartu 
il43 kredit '! 

1: Eee, ... kebanyakan ndak sih tapi sebagian iya. 
pl44 T: Mengapa? 
il44 J: Karena ya untuk beberapa kasus yang lalu-lalu i 

akhimya dapat terbayarkan, sudah lunas tidak I 
membebani lagi. 

pl45 T: Trus tadi yang anda sesalkan ? Mengalami 
i 145 1: Ya untuk beberapa bulan terakhir tagihannya masalah 

belum terbayarkan. keuangan 
pl46 T: Karena apa itu ? 

·:--:---
Perilaku sesudah 

i146 J: Karena ya ternyata barang-barang itu tidak pembelian 
seberapa saya butuhkan. 

pl47 T: Setelah mengalami masalah tersebut apakan 
anda masih mempunyai keinginan untuk Perilaku sesudah 
berbelanja dengan kartu kredit? pembelian 

i147 J: Y a, masih ada lah karen a kartu kredit itu masih 
perlu tergantung sayanya bisa apa ndak ngontroL 

pl48 T: Jadi masih ingin pakai ya ? Perilaku sesudah 
i 148 J: Ya masih ingin. pembelian 
p!49 T: l\1engapa setelah anda dapat masalah seperti 

' 

I 

[ 1tu mas1h mgm paka1 ? 
i 149 

1 
J Karcna kmiu kredit ini baik-baik saja selama kita 

1 masih dapat ngontrol pemakaianya gitu, jadi 
L__ kalau sa,·a ptibadi perlu kmiu kredit itu. 
I p !50 TT:Talii nd~k kapok ya ? 
'

1 

i 150 
1 

J: Ndak karena selama ini masih nemujalan untuk 

Penlaku sesudah 
pembelian 

I 
I i 

--trerilaku sesitdah--1 
i pembelian . 



bayar utang. 

Wawancara taltap II 

fP15liT: Apakah sebelum anda punya kartu kredit 
f . , . I . anda juga sering beli buku ? 
'il51 J:lya. 
pl52 T: Dalam jumlah yang banyak? 
il52 J: Nggak sebanyak setelah punya kartu kredit, kalau 

[ dulu belum punya paling hanya 1,2 buku, 
harganya paling habis 60-80 ribuan. Setelah 

I 
punya bisa sampai 6-1 0 buku harganya bisa 
sampai 300-400 _ribu. 

pl53 . T: Alasan anda punya kartu kredit apa? 
il53 J: Jujur benemya nggak ada alasan khusus, karena 

dulu ditawa1i sama orang-orang sekantor jadi ya 
apply Iangsung- aja. 

pi 54 T: Jadi ikut-ikutan temen kantor ? 
i154 J: Bisa dibilang kayak gitu sih. 
pi 55 T: Apakah setelah anda punya kartu kredit, ada I 

I kebutuhan lain yang anda beli selain buku 
dengan kartu kredit ? 

il55 J: Ada silL., ya kalau kebetulan sedang jalan-jalan 
dengan temen-temen, terns tiba-tiba kelihatan 
sesuatu yang agak bagus dan kemudian ngeliat 
ada logo master card disana, dah tanpa pikir lagi 
langsung belanja deh. 

pl56 T: Jadi dulu sebelum punya kartu kredit 
frekuensi anda membeli barang tidak 
sebanyak setelah punya kartu kredit ? 

i156 J: Oh jelas itu, kan kalo nggak ada kartu kredit 
jumlah uang yang ada di dompet kan juga 
terbatas haha ... (sambil tertawa) 

pl57 T: Seandainya anda ditawari aplikasi kartu 
kredit trus anda ndak mau, sedangkan temen-
temen kantor anda aplikasi, perasaan anda 

IJ: 
gimana? 

I 
i 157 Y,a n~_gak ~~a pc:asa:n apa-~pa, l.ha wong dul.u,itu 1 

, , 1seng tscncan aJaJuga apph, dalam p1knan sa) a , 

Perilaku 
konsumtif 
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LampiranE. SURATPERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) 

Jenis kelamin 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan 

YA 
L- o.Jv." - lo.J<..; 

~ tahvn 
:SMA-

: w; rz;t..~~ . 

Menyatakan kesediaan saya untuk menjadi significant other informan PS 

untuk penelitian dari : 

Nama 

NRP 

Judul Skripsi 

: Rinto Hardoyono 

: 7103001124 

Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian Pada 

Pemilik Kartu Kredit Bermasalah 

Demikian surat pemyataan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Surabaya, 12 Oktober 2006 

( Significant OtherY;,.) 
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Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (inisial) 

Jenis kelamin 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Peran dalam penelitian 

:YA 

: Laki-laki 

: 24 tahun 

:SMA 

: Wiraswasta 

: Sebagai significant other informan PS 

Menyatakan bahwa, data transkrip wawancara yang dibuat oleh peneliti : 

Nama 

NRP 

Judul Skripsi 

: Rinto Hardoyono 

: 7103001124 

: Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pada Pemilik Kartu Kredit Bermasalah. 

sesuai dengan pemyataan yang saya maksud dan saya sampaikan pada proses 

wawancara pengambilan data penelitian. Saya menyetujui peneliti mengangkat 

transkrip wawancara terse but kedalam penelitiannya. 

Demikian surat persetujuan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

(<q L 
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Lampiran F. 

Data Wawancara Significant Other Informan PS 

I. Jdentitas significant other 

I. Nama (inisial) :YA 
2. Jenis kelamin : Laki-Iaki 
3. Tempat I tanggal Iahir 
4. Usia 

: Samarinda 15 September 1982 
: 24 talmn 

5. Agama : Katolik 
6 _ Pendidikan :SMA 
7. Pekerjaan : Wiraswasta 
8. Hubungan dengan infonnan : Sebagai ternan dekat 

II. Verbatim dan kategorisasi 

KODE VERBATIM KATEGORI 
p151 T: Apakah anda tahu seputar penggunaan kartu 

kredit yang dilakukan ternan anda PS ? 
sol 51 1: Ya, aku tahu, ... ya kurang Iebih lah. 
pi 52 T: Bisa di jelaskan gimana perilakunya misalkan 

berbelanja dengan anda ? 
sol 52 1: Seperti apa ya maksudnya dalam arti perilaku 

yang gimana? 
p153 T: Sebelumnya pernah nggak anda jalan-jalan 

dengan dia ke suatu tern pat terus melihat dia 
menggunakan kartu kredit ? 

sol 53 J: Oh pemah, pemah. 
- - ----- --- --------------~--~~------~~-~~-------~ ---- --------
p154 T: Dimana itu ? Keputusan 
sol 54 1: Di toko buku Uranus, di toko buku Gramedia dan pembelian 

di tempat-tempat kayak mungkin tempat makan, (Where to buy) 
kapan hari di Hanamasa aku pemah lihat dia 
menggunakan kartu kredit. 

pl55 T: Oh jadi kebanyakan di toko-toko buku dan di 
tempat-tempat makan gitu ya ? 

sol 55 J: Iya 
pi 56 T: Pergi dengan anda sebagai temen deketnya 

itu sering ya ? 
sol 56 .1: Em m_ .. _ untuk pergi sam a aku kurang lebih ya 

senng. hampir sering dalam seminggu ya ada 

----~~-

___ _':<;_ekitar etnJJat SaiT]pai lima kali lab. 
------- ---

pi 57 T: Jadi hampir tiap hari ya dengan anda ? 
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sol 57 J: He ern iya, iya bener. 
p158 T: Pernab nggak kalu di tempat-tempat seperti Perilaku 

itu dia menggunakan kartu kredit itu konsumtif 
perilakunya seperti apa setabu anda? 

so 158 J: E ... , sony ya perilaku yang seperti apa dalarn arti 
girnana ? Ob ya misalkan pertimbangan 
rnemakai kartu kredit itu kira-kira dia 
mempertimbangkan apa ? Mernpertirnbangkan 
kalau rnisalnya ke toko buku dia lebih condong 
apa yang dia lihat. Jadi barang yang dia liat kalau 
rnenurut dia rnernang rnenark dan dia pengen itu 
pasti dibeli dan dalarn jumlah yang banyak. 

pi 59 T: Terns kalau untuk makan apakah dia juga 
sering rnenggunakan kartu kredit? 

sol 59 J: Emm ... , jarang kalau untuk makan karena dia 
lebih condong untuk cari makanan yang apa ya, 
yang agak murah-murah tapi kalau memangnya 
dia lagi apa ya ... , moodnya lagi baik, traktir-
traktir mungkin di tempat yang seperti Hanamasa 
Iah atau mungkin di Cupo-cupo atau mana Iah 
nggak tau banyak kok. 

p160 T: Kalan anda bilang moodnya lagi baik, Faktor psikologis 
mungkin anda tabu saat apa atau kenapa kok (A tti tude'opinion) 
moodnya lagi baik ? 

so160 J: Emm ... , biasaya ada sesuatu yang teljadi dalam 
dek'e, dalam satu hari itu ya mungkin ketemu 
orang terns surprise atau segala macem dia 
mendapatkan koneksi atau gimana atau mungkin 
pekerjaannya dia lagi sukses atau segala 
rnacem ... , ya kurang Jebih seperti itu atau 
mungkin pas lagi ulang tahunya dia atau temenya 
ulang tahun ya seperti itu lah. 

pl6l T: Jadi mungkin ketemu orang yang bagi dia Faktor psikologis 
berarti gitu ? (Attitude!opinion) 

sol61 J: Heem, iya bener. 
p162 T: Kalan misalkan dia makan traktir-traktir di Keputusan 

tern pat yang anda sebutkan tadi di Han amasa pembelian 
atau segala macem, dia lebib sering (Where to buy) 
menggunakan kartu kredit a tau cash ? 

so162 J: Kebanyakan kalau misalnya tempatnya agak h1gh 
class gitu dia pake kartu kredit karena dek e bawa 
duit itu biasanya sekitar 100 ribuan apa 150 jadi 1 Pd•k P'""" bmovok dek e ''""' d"it -~-.. -·-·---· " . . --

Keputusan p 163 T: .Jadi menu rut and a pemakaian kartu kredit 
. ternan anda PS ini apakah untuk pemuasan pembelian (Hov.· 

L--~ _ ~el1__u!uhan atau keinginan? ______ ___ __tr_;_!J_uf}_ ___ 



sol63 J: Kalau aku liat sih Iebih condong kepada 
keinginan daripada kebutuhannya karena dia 
kadang-kadang kalau beli-beli barang itu ndak 
sesuai ambek apa yar1g dia butuhkan, saat itu dia 
Iangsung beli. 

p164 

so164 

p165 

T: Oh gitu ya asalkan dia pengen, dia suka dia 
beli ya nggak peduli dia butuh apa ndak gitu 
ya? 

J: Iya, bener-bener (sambil tertawa) 
T: Emang a~akah PS ini kegemarannya 

membacaUbuku, baca buku itu hobbynya ? 
so 165 J: Baca buku hobbynya itu yang paling aku tau itu 

baca buku, kemudian untuk main game, untuk 

p166 

desain-desain segala sesuatu, pokoknya yang 
berhubungan dengan komputer itu dia pasti ... , 

__ adul1_Iuar bi(lsa p_okokny<l__~rangi!y(l, ____ --·---~ 
T: Apakah pekerjaannya juga berhubungan 

dengan desain dan komputer itu ? 

Perilaku 
konsumtif 
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Faktor psikologis 
(Attitudeiopinion) 

--- --

sol66 __ ~Iya -------------------f----=-:------1 
p 16 7 T: Jadi menu rut anda tuntutan kerja juga Faktor 

mempengaruhi dia untuk menggunakan kartu demografis 
kredit gitu ya ? (Pekerjaan) 

sol67 J: Bisajadi .. , karena ya itu Uail!,'llYa dia untuk 
secara cash uang tunai yang dia bawa itu jarang 
sekali, karena lebih banyak di tabungkan uangnya 
itu. Jadi kebanyakan kalau dia Iagi kepepet atau 
gimana dia pasti gunakan kartu kredit. 

pl68 T: Jadi dengan kata lain apakah penggunaan 
kartu kredit itu bukan berarti dia nggak 
punya duit ya, dia punya duit cuma dia males 
bawa atau gimana ? 

so 168 J: Emm ... , kalau itu aku kurang tau ya, tapi kalau 
bisa dibilang sih tergantung situasinya kalau 
memang mengharuskan membayar lebih dia pake 
kartu kredit. Tapi kalau mbayamya sedikit-sedikit 
dan itu pun ada uang an cukup dengan yang dia 
bawa itu dia bayar secara cash tapi kalau di toko 
buku aku nggak yakin itu pasti kartu kredit yang 
keluar. 

Keputusan 
pembelian 

(Where to buy) 

-- -------- -----·· --- ----· ~---------- --~----~----

pl69 

sol69 

T: Jadi lebih sering ke toko buku pasti pakai 
kartu krcdit ya ? 

J: Pasti atau paling nggak mungkin ini ke Carrefour, 
ke Carrc!our untuk misalkan dia mau apa ya. 
kulakan barang itu dek e lcbih condong pake 
kanu kredit. Soalnya kan di Carrefour itu kan 

__ dap(llp()iJJ_ya kurang lcbJ!J_ scpe_r:ti ittL dia kan __ 

Keputusan 
pembelian 

(Where to buy) 

---------- -- ~ 



p170 

juga punya toko kalau mau kulakan barang untuk 
dijual di toko dia lebih condong untuk pake kartu 
kredit kalau di Carrefour. 

T: Jadi kartu kredit dengan kata lain menjadi 
sumber dana pinjaman usaha untuk kulak 
barang gitu ya ? 

sol70 J: lya bisajadi 
p 171 T: Terus setelah barangnya laku apakah basil 

so171 

p172 

penjualanya itu di bayarkan ke kartu 
kreditnya? 

J: lya di bayarkan. 
T: Misalkan anda dengan temen anda PS ini lagi 

jalan-jalan ke toko buku terus kira-kira yang 
berpengaruh bagi dia untuk keputusan 
membeli itu apa ? 

so 172 J: Emm ... , kalau aku boleh bilang kalau soal buku 
lebih condong pad a pertama bobotnya dari buku 
itu sendiri dalam at1i ccrita inti ceritanya itu. 
Kalau dia beli buku yang apa ya .... istilahnya 
kayak sukses atau segala macem, gimana cara 
sukses, gimana cara anu itu biasanya dia lebih 
condong untuk membeli, kalau untuk komik yang 
menurut dek'e seneng pasti dibeli karena aku tau 
betul karaktemya orang ini kalau beli komik aku 
tau dan dia lebih condong untuk cari yang aneh-
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Faktor 
demografis 
(Peketjaan) 

Faktor psikologis 
(Motif 

ohfectification) 

~---+--=an~e~h2,~tn~e~tn~il~ih~yLa~n~gLa~n~e~h~·----------------~------·------~ 
p 173 T: Jadi ada dua jenis buku ya yang sering dia 

sol73 

p174 

beli an tara komik dan yang tadi itu motivasi, 
buku pengembangan diri lah, lebih banyak 
mana frekuensinya beli komik a tau buku 
pengembangan diri ? 

J: Fifty~fi{ty ya, kadang soalnya dalam sekali pergi 
itu dua-duanyajuga isa dibeli. 

T: Apakah dia beli buku pengembangan diri itu 
punya tujuan ? 

so174 J: A ... , puny a tujuan, tents terang ae punya tujuan 
untuk pengembangan dirinya menjadi lebih baik 
atau ikut berpikir menurut apa yang buku itu 

Perilaku 
konsumtif 

Faktor psikologis 
(Motifutilization) 

. . _ ~ _!lllisjadi SCrn~(;(!!1l motivasi Jah~_ _ .. ..... _I ·-- ____ ~-
p 175 T: Apakah buku itu, apa namanya sebagai 

sarana pendukung pekerjaanya atau gimana ? 
so 175 J: Mungkin juga tapi nek menumt aku sih ya 

sebagai apa ya ... kalau namanya orang kalau di 
__ -f-· dalam sebuah gume itu ya sebagaj pelengkap lah. 

Faktor 
demoh>Tatls 
(Pekerjaan) 

p 176 T: Pernah nggak saat anda berbelanja dengan Motifpsikologis 
~· ... _ ... __ ternan a11da PS ini saat di toko buku terus dia~L _ _(Molif~en.lion 
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nggak bisa memenuhi kebutuhannya itu nah reduct ion) 

terus perilakunya gimana ? 
sol76 J: Perilakunya yang pasti keluar dari toko buku dan 

dia merasa apa ya, kegi ngerti kegi ya ? 
Maksudnya kegi gimana ? Juengkel yo, kesel 
yo, mangkel tok pokok'e isine soale gak isa 
memenuhi dan dek'e sebener'e kepengen itu, 
tapi dia nggak puny a uang atau dia membatasi 
dalam hal penggunaan kartu kredit' e dek' e 
padahal dek' e kepengen, kepengen soro dan aku 
sering liat itu. 

pl77 T: Apakah akhirnya berdampak pada sifat 
emosianalnya dia gitu ? 

so177 J: Oh nggak juga lah, tapi yang pasti ya lain hari 
kalau aku mengingatkan eh buku ini lho apik, 
buku ini lho apik dia pasti akan inget lagi buku 
itu, tapi ya ... , ya nggak berdampak soro lah. 

pl78 T: Terus seperti tadi ya ia ingin mengontrol Motif psikologis 
pemakaian kartu kredit ya seperti tadi, (Mot!ftension 
apakah akhirnya dia beli atau nggak beli reduct ion) 

sol78 selamanya? 
J: Emm ... , itu tergantung ya, aku ndak isa ngomong 

nek misal' e nggak pun ya ndak iso gitu karena 
kadangan' e dia pergi sendiri gitu. Jadi 
kadangan'e kalau dia pergi sendiri dia pasti akan 
beli tapi kadangane ya ndak, karena dia 
membatasi ya inget-inget apa ya ... ,jangan 
sering-sering pake kartu kredit a tau segala 
macem kamu belum tentu isa mbayar seperti itu 
lah. 

p179 T: Kalau boleh tahu kira-kira pertimbanganya Faktor psikologis 
dia memakai kartu kredit mungkin pemah (Motivation) 
menyampaikan ke anda itu apa ? 

sol79 J: Dia pernah ngomong ke aku ini untuk jaga-jaga, 
ini untuk memudahkan aku dalam hal apa ya ... , 
misalnya dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan 
baik secara keinginan atau memang butuh itu 
dek'e ngomong seperti itujadi sometimes kartu 
kredit itu digunakan untuk hal yang bener tapi 

--
kadangan)'a enggak ha ha .. : _(sambil tertawa). 

p!SO T: Kebanyakan sama temen anda digunakan Keputusan 
dalam hal yang bener apa ndak ? pembelian (Ho>r 

sol SO J: Kebanyakan sih i\ a. tapi kapan hari Yang sampai to Inn) 

dia habis berapa ya ... , sekitar 3 atau 4 juta gitu 
itu karen a dek' e kalau aku isa ngomong harinya 

----- - ---
_lagi buruk danorangnya lagi nggak beres lah --



pl8l 

so181 
p\82 

sol82 

karena apa, dia membutuhkan, dia melihat, dia 
kepengen beli setelah itu dia nggak tau barang ini 
mau diapakan. 

T: Maksudnya 4 sampai 5 juta itu beban utang 
yang dia tanggung saat ini ? 

J: Emm, ... iya he em. 
T: Terus anda bilang tadi orangnya mungkin 

lagi nggak heres bisa belanja sebanyak itu, itu 
nggak beresnya gimana apakah ada sesuatu 
yang menimpa dia gitu ? 

J: Oh nggak maksudnya nggak beres itu gini, dia 
merasa aku butuh barang ini padahal kalau kita 
melihat jangka panjangnya atau setelah dia 
membeli nggak ada untungnya gitu lho. Karena 
dia sendiri pun sudah melakukan hal yang lain ... , 
maksudnya gini ya contohnya aja dia waktu itu 
beli alat.fi tness sebenarnya dia udah ikut 
Celebnty.fitness jadi useless gitu lho, ngapain 
kamu beli barang yang seharga 2 juta lebih tapi 
kamu sudah ikut Celehrityjimes.\ kalau menurut 
aku nggak penting, kalau kamu mau ikut atau 
segala macem, kalau kamu mau badamnu 
menjadi lebih baik pilih salah satu tapi dia 
melakukan dua·duanya dan itu menurut aku aduh 
goblok soro gitu lho, jadi pembelian yang nggak 

l----c::-c---l-----'b-=--erguna sekali gitu lho. 
p 183 T: Oh jadi seperti itu, dia sudah ikut Celebrity 

.fitness tapi dia beli alatfuness, tapi beli alat 
fitness itu pake kartu kredit mungkin anda 
tahu pertimbanganya apa ? 

sol83 J: Ya pertimbanganya menurut aku ya sekali lagi 
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Mengalami 
masalah 

keuangan 
Perilaku 

konsumtif 

-----------c-
Faktor psikologis 

(Motivation) 

karena kepengen, kepengen punya barang seperti 
itu, itu aja. Jadi dia ngomong oh ya dengan ini 
aku bisa ngelakuin olah raga di rumah tapi 
sampai sekarang pun aku nggak liat, karena 
sekarang dia lebih banyak waktunya di luar jadi 
barangnya kan nggak ke pake kan, jadi percurna 
gitu lho lebih baik ka\au dia pergi ke Celebrity 
fitness dan itu pun bisa dilakukan kapan aja. 
Berhubung dia sudah di luar, tapi kalau di rumah 
sekarang buat apa barangnya jadi tempat namh 
baju, naruh bnku apa segala macem ya percuma 
lah_ 

1---------1----- -- ----------------------- --+---- ------- --
p 18-+ T: Jadi aktifitasnya banyak di luar ya, selain Faktor 

bekerja nmngkn anda tahu aktifitasnya apa demogTafis 
___ L__ :ilit L_ ____________________________ L_. __ ( Peket:iam:1___ 
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so184 J: Selain bekerja maksudnya bekerja biasa, bekerja 
kayak orang nonnal 'I Ya kemerin sih dia bilang 
ke aku sebagai networker, jadi aktifitas di luar 
networker itu apa aja ? Selain sebagai 
networker dia juga kerja ndek ini, dia bikin apa 
ya ... , semacem kayak perusahaan sendiri, 
pemsahaan kecil, bikin semacem apa ya, visual 
casting, visual casting itu jadi kalau misalnya ada 
sebuah pemsahaan yang membutuhkan apa ya ... , 
mempromosikan perusahaanya tersebut tapi 
dengan visual dengan gambar, dengan audio itu 
dia ngerjain something !tke that juga dia keija apa 
ya kapan hari itu ke1ja ndek majalah sama seperti 
aku kerja di majalah untuk di luar itu nggak tahu 

1--
ya yang aku tau sib hanya itu. 

p185 T: Berarti dia bekerja sebagai tim kreatif untuk 
udverti.\"illg gitu ya ? 

sol85 J: lya he em. 
pl86 T: Kayak buat story board tentang iklan seperti 
sol86 itu? 

J: Y a dan juga dia ada rene ana untuk membuat film, 

1----cc- -
film indepl'ndem sendiri, itu cita-citanya dia. 

p187 T: Film indi itu melibatkan temen-temen kerja, 

so187 
I kuliah atau gimana ? 
. J: Emm ... , nek aku boleh bilang sih orang luar. 

orang luar dari kuliah walaupun temene dek e 
jadi orang yang bener-bener lain, maksudnya 
orang luar gitu ya itu bener-bener dipakai tapi 
ndak tahu ini sudah selesai apa belum akujuga 
nggak ngerti tapi mungkin ya ... , mungkin nek 
menun1t aku pake temen sendiri. 

pl88 T: Terus kembali ke topik kartu kredit tadi, 
Ia tar belakang dia menggunakan kartu kredit 
itu kira-kira alasannya apa? 

sol88 J: Emm ... , sorrv ya kesenjangan gimana? Bukan 
kesenjangan emm gini pernah nggak dia 
punya uang a tau bawa uang tapi dia beli pakai 
kartu kredit ? Pemah he em pemah. 

pl89 T: .Jadi kartu kredit itu bukan hanya digunakan Keputusan 
saat dia nggak punya uang ya, dia bawa uang pembelian (HOlr 
pun dan mampu bayar cash juga /(} hll)) 

menggunakan kartu kredit gitu ? 
sol~') .I [mnl .. , nclak: a. ka\ak tacli \a misalnya dia i 

bawa uang ca1h va tapi tidak mcmenuhi 
kritcnanya .Ji!di pakc km1u kredit. Jadi sebenarnya 

.. _. 
dia ba\\a uang cush \a JUga kartu kred1! tapi \ ang L 

-- - ------· ---- ---------- --------------- ----- --
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hams dibayarkan itu lebih dari uang cashnyajadi 
lebih condong untuk pake kartu kredit. 

pl90 T: Kalau misalnya uang cas/mya itu memenuhi 
harga barang itu apakah dia juga 
menggunakan kartu kredit ? 

sol90 J: Emm ... , kalau menumt aku dia lebih condong 
mbayar cash ya. 

pl91 T: Tadi yang anda bilang belanja gia-gilaan beli Faktor psikologis 
alatfitness atau segala macem itu ada yang (Motif tension 
mempengaruhi ndak a tau dia ngikuti trend reduction) 
atau gimana ? 

sol9l J: Kalau untuk ngikuti trend atau segala macem 
nggak tau ya, setau ku sib nggak, orangnya nggak 
pemah ngikuti trend yang pasti kalau dia lagi 
kepengen itu yang nomor satu hams puny a. 
Kalau dia kepengen dan mampu untuk membeli 
itu keliatanya dia pasti beli walaupun itu nggak 
berguna sekalipun jadi menurut aku ya nggak lah 
pasti dek'e kalau kepengen beli ya beli, kalau 
nggak ya nggak jadi menurut aku sih gitu tapi 
kebanyakan sib kepengenya daripada nggaknya 
ba ha ... (sambil tertawa). 

p 19.2 T: Apakah selain buku itu dia mudah Keputusan 
kepengenya juga pada barang lain selain buku pembelian 

sol92 ? (vVhere to buy) 
J: Emm ... ,untuk akhir-akhir ini sih yang aku tabu 

kepengenya condong ke buku atau nek enggak 
untuk kulakan beli barang, jadi kartu kreditnya 
kemungkinan di dua tempat itu aja dihabiskan. 
Kalaupun misalnya ada even-even kayak ada 
yang ulang tahun atau segala macem atau dia lagi 
ulang tahun atau lagi kepengen mbayari orang 
atau segala macem, keliatanya dia menggunakan 
kartu kredit tapi itujarang sekalijadi lebih 
condong di dua temp at itu tadi. 

pl93 T: Jadi lebih sering untuk beli-beli buku itu ya, Perilaku 
kira-kira dalam satu bulan frekuensinya beli konsumtif 
buku berapa kali ? 

so193 J: Emm .. ,3-4 kali mungkin. 
pl94 T: Dan itu kebanyakan pakai kartu kredit ? Perilaku 
sol94 .I: Emm tergantung ya, jadi tergantung gini yang konsumtif 

namanya buku kan ada periode untuk keluarnya 

I 
jadi emm. kalau misalnya buku yang dia inginkan 
itu keluar sepe11i buku-buku untuk motivasi atau 

I 
segala macem itu ada itu dia pasti akan bcli, tapi 
kalau memang nggak ada dia nggak akan beli tapi 

-·-



p195 

sol95 

pl96 

sol96 

kalau ada pun diajarang sekali beli pake kartu 
kredit. Dalam arti gini ya kalau ada satu tok 
komik atau buku motivasi dan ada satu atau dua 
buku keliatanya di bayar cash, tapi kalau dia lagi 
kepengen dan ada semua, ada semua keliatanya 
dia beli pake kartu kredit, kapan hari habis berapa 
ya 200 ribuan untuk beli buku tok 

T: Berarti dalam sekali belanja buku ini dia bisa 
beli lebih dari satu buku ya ? 

J: Lebih dati dua buku tepatnya ha ha ... (sambil 
tettawa) Lebih dari dua buku berarti bisa tiga 
bisa lima (sambil tertawa). 

T: Kira-kira rata-rata tiap bulan itu dia belanja 
buku itu jumlahnya berapa aitem ? 

J: Dalam satu bulan? Mungkin dalam sekali 
belanja lab kira-kira dalam sekali belanja itu 
jumlah buku yang dia beli berapa ? Kalau 
pergi sama aku tergantung ya, kalau pergi sama 
aku itu kebanyakan sih aku juga ikut beli gitu ya 
tapi kebanyakan dia yang mbayari'e ... .illl sekitar 
empat atau enam buku tapi kalau dia pergi sendiri 
akunggak tabu. Tapi yang pasti kapan hari 
kadangane pergi sendiri itu beli berapa buku 
ya ... ,delapan ya delapan buku dan itu 
kabanyakan buku motivasi dan yang lainnya 

Perilaku 
konsumtif 
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Keputusan 
pembelian (How 

to much) 

komik. 
~----~--~~~------------------------------~--------------

T: Pernah nggak saat di toko buku itu dia nggak Keputusan 
pembelian (How 

to buy) 

pl97 

so197 

p198 

so198 
pl99 

ada rencana untuk beli buku tahu-tahu di 
sana beli, beli, beli pernah nggak kayak gitu ? 

J: Oh seting tujuanya dia ke toko buku itu gini, 
pertama dia lihat di jalanan, ya di kios-kios di 
jalan ya oh ada buku ini keluar, komik ini keluar 
ya wes aku tak beli di Uranus, karena apa ya 
an tara kios dan uranus Jebih murah uranus ya dia 
pergi ke sana tujuanya untuk beli satu buku atau 
cuma dua buku tapi ketika di sana ada buku bam, 
buku bam, buku bam itu dia pasti beli kalau 
menumt dia bagus buat dia dan juga dek'e seneng 
keliatanya dia akan beli semua jadi sering sekali 
kayak gitu. 

T: Jadi kalau di sana beli buku bukan hanya 
yang dia prioritaskan ya, nggak prioritas pun 
dan ternyata dia seneng langsung dia beli ya ? 

J: l_ya. _ _ _ __ _ _ _ 

1\:eputusan 
pembelian 

T: Dan kalau uangnya nggak cukup pakai kartu Perilaku 
kredit? konsumtif 

----------- ----~~- ------- --~----~~-- ------------~-----~~-------------~ 
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sol99 J: He emjelas pasti itu, karena apa kayak apa ya 
situasi tidak terduga padahal dia bawa uang untuk 
beli satu atau dua buku ya atau mungkin tiga tapi 
temyata di sana banyak sekali bukunya dan dia 
punya kartu kredit pasti akan di pakai. 

p200 T: Kira-kira menurut anda buku itu bagi dia Evaluasi 
sangat penting nggak? altematif 

so200 J: Buku kalau menurnt aku sih penting, kalau 
menurut dia pun aku yakin juga penting, karena 
itu sesuatu yang apa ya istilalmya kayak 
pelengkap lah karena apa ya itu bisa di 
kategorikan itu hobby a tau kesenangan jadi 
menumt aku penting lah. 

p201 T: Terus pertimbangan beli buku itu karena Evaluasi 
apanya apakah isinya a tau jalan ceritanya ? altematif 

so201 J: Kalau buku-buku seperti motivasi sih kebanyakan 
tergantungjudul, terns kedua isinya bagaimana, 
tems mungkin pengarangnya siapa tapi lebih 
condong ke isi sih. Tapi kalau komik lebih 
condong pe1tama kali dia lihat itu isi, ke dua itu 
gam bar tapi untuk yang akhir-akhir ini untuk beli 
komik melihat pada yang membuat dia punya apa 
ya istilahnya, dia punya idola sendiri dan apabila 
idola ini mengeluarkan komik itu kelihatanya dia 
akan beli tapi relatiflah ya tergantung. 

p202 T: Pernah nggak dia bilang pada anda setelah Perilaku sesudah 
dia beli buku ternyata isinya nggak sesuai pembelian 
dengan apa yang dia kira a tau yang dia 
harapkan, pernah nggak kayak gitu ? 

so202 1: Oh pemah yang lebih sering itu untuk ke komik 
ya, kalau untuk buku motivasi itu jarang sekali. 
Kalau buku motivasi dia bener-bener hat ke 
isinya, tapi kalau untuk komik sering sekali dia 
bilang "wah temyata gambamya gini elek, elek, 
elek", terns mari gitu "oh pengarange ngene gak 
seneng aku, oh bukunyajelek ini, oh temyata 
ceritanya jelek" sering sekali bilang kayak gitu. 

p203 T: Jadi dia beli komik bukan hanya dari cerita Faktor 
tapi juga melihat animasi gambarnya gitu ya ? demografis 

so203 J: lya karena dia sendiri pun apa ya kerjanyajuga di (Pekeijaan) 
l'isual ca.1·tinx. jadi segala sesuatu berhubungan 
dengan komputer, ya aku sendiri kalau boleh 
dibilang kalau bikin karakter komik. karakter 
animasi wah dia seneng sekali, tapi kalau 
misalnva dia keccwa dengan animasi atau isinya 
dia ~ilang \\'ilhrugi aku beli penyesalanya seperti 

~-



p204 

so204 

p205 

so205 

itu. 
T: Terus untuk informasi oh ada buku ini 

keluar, buku ini di jual di Uranus a tau 
Gramedia misalnya itu dia dapat informasi 
dari mana? 

J: Kebanyakan sih dari aku, aku sendiri sih 
senenganya perginya ke toko buku jadi kalau 
misalnya ada buku bagus trus ada komik yang 
biasanya dia koleksi biasanya kan serian karena 
aku sama dia kan jarang beli buku yang apa ya 
buku Iepas, nah beli yang serian kalau emangnya 
ada dan sudah keluar dia akan beli sendiri. Jadi 
kebanyakan sih infonnasinya dari aku, yang 
kedua mungkin dari temenya dia yang satu lagi, 
terus mungkin dari koran ada buku bagus-ba!,'US 
atau kadanganya dia pergi sendiri pergi ke kios 
oh ada yang bagns gini-gini ada yang keluar terus 
dia pergi sendiri jadi kebanyakan sib dari aku 
sama temen'e. 

,_ - --- ~ - ----- - - ---

T: Jadi anda dan juga temen-temen anda 
termasuk PS ini kegemaranya sama-sama 
seneng baca gitu ? 

1: Ob kita banyak kesamaan sib lebih condongnya 
ya dari baca pun iya, terus yah dari segi bennain 
ya kayak game-game kurang lebih sama lah jadi 
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Pencarian 
infonnasi 

(sumber pribadi) 

Faktor psikologis 
(l?ejerence 

group) 

lebih banyak kesamaan. 
~~~~---------L~----------------------------~-------------

p206 T: Apakah dia juga sering menggunakan kartu 

so206 

p207 

so207 
p208 

so208 

kredit untuk beli game-game itu ? 
J: Oh kalau itu dia lebih condong untuk bayar secara 

cash dibanding pake kartu kredit. Karena apa dia 
mbatesi, karena apa dia sendiri kebanyakan di 
luar jadi jarang jarang untuk misalnya CD game, 
CD film itu dia cenderung mbatesi karena apa 
karena dia jarang ada di rumah jadi dia jarang 
untuk memakai itu. 

T: Jadi lebih sering ke buku daripada ke CD 
game tadi? 

J: Iya. 
T: Apakah temen-temenya termasuk anda ini 

berpengaruh bagi dia untuk mengambil 
keputusan menggunakan kartu kredit ? 

J: Emm. kalau itu kurang Iebihfijiy:fifty ya jadi 

1 
IO!IIL'Ilme kalau aku ngomong buku ini bagus 
mcnurut aku bagus tapi menurut dia belum tentu 
bagus. Kita sama-sama punya kesamaan dalam 

Keputusan 
pemebelian 

(1Vhat to bu)')_ 
Faktor psikologis 

(Reference 
woup) 

,___ ____ ~al sen eng baca _)'<_t_tapi untuk tipe-ti_pe bukt~J-____ _] _____________ ___. 
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komik atau motivasi kita beda tapi kita saling 
melengkapi gitu lho. Kalau aku misalnya punya 
komik semacam ini aku kasih ke dia "ini lho baca 
en sek kalau memange kamu seneng beli o" 
begitu pun dek e ke aku "ini lho buku ini bagus" 
oh ya tak liat'e sek kalau aku seneng aku beli, 
kurang lebih aku sama dek e itu saling 
memberikan tapi untuk kecenderungan membeli 
lebih banvak dia darioada aku. 

p209 T: Sctelah dia mcngalami masalah utang sekitar Perilaku sesudah 
4 sampai 5 juta penggunaan kartu kreditnya pembelian 
sekarang gimana apakah dia membatasi atau 
biasa-biasa aja ? 

so209 J: Oh kalau yang sekarang untuk akhir-akhir ini dia 
lebih condong membatasi daripada dek e 
menggunakan lebih. Dia sering membatasi karena 
apa ya dia sudah mengalami hams membayar 
lebih ya akhirnya yang namanya penyesalan 
selalu ada di belakang, ya itu dengan kayak gitu 
dia scring membatasi dan akujuga sering 
mengingatkan dia untuk tidak sering 
menggunakan kartu kredit kalau nggak perlu, 
lebih baik kamu menggunakan apa yang ada di 
dompctmu. gunakan uangmu sebaik mungkin 
kalau bisa jangan royal-royal dan akhir-akhir ini 
dia agak membatasi, jarang sekali beli barang. 

p210 T: Pernah nggak saat dia ke toko buku di 
gramedia misalnya terus dia melihat buku-
buku yang di di5plt{V dan banyak sekali yang 
dia pengen, pernah nggak dia punya perasaan 
waduh aku harus beli, harus beli semua gitu ? 

so210 J: Kalau dia ngomong hams beli iya tapi saat itu dia 
langsung beli punjarang, karena apa dia sudah 
merasa akhir-akhir ini sudah merasa membatasi 
sendiri tapi kalau dia yang dulu wahjangan tanya 
pasti akan dibeli. 

p211 T: Maksudnya yang dulu sebelum dia terkena Keputusan 
utang? pembelian (How 

so211 J: Kalau itu dulu sib kebanyakan mungkin di ambil to buy) 
sepamhnya, jadi dia baca dulu yang penting-
penting yang sisanya mungkin akan mcnyusul 
entah dalam minggu ini, entah dalam minggu 
dcpan. entah dalam bulan ini ya pokoknya dia 

' 

____ .. pasti akan bcli. .. _____ __j _________ 
p212 1 T: Berarti yang jelas dia akan beli semua tapi _ [ 

.___ _ ~aktu~ _ _llggak sama gitll_L~ang lain _____ L __ 



menyusul gitu ? 
so212 J: Iya bener. 
p213 T: Dan itu yang mengakibatkan utangnya 

so213 
p214 

membengkak seperti saat ini gitu ya ? 
J: lya, aku rasa sih iya ha ha ... (sambil tertawa) 
T: Kalau misalnya ada jadwal buku keluar dan 

ternyata dia nggak bisa memenuhi atau 
membeli buku tersebut perilakunya gimana ? 

so214 J: Y a kalau perilakunya sih biasa tetapi ketika suatu 
saat aku cerita ada komik ini, ada VCD ini, ada 
DVD seperti ini, dia kadanganya merasa gimana 
ya ... ,"aduh kok diingetin lagi, sebenemya aku 
sudah membatasi kok diingetin lagi" ya seperti 

Men gal ami 
masalah 

keuangan 
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_______ itll_lal!_(s~In!Jilmen_gl1i§._ap T()kok) ____________ .... __ _ 
p215 

so215 
p216 

T: Berarti ada rasa menekan keinginan tetapi 
sebenernya dia pengen ? 

1: lya bener sekali. (sambil menghisap rokok) 
T: Terus saat belanja pernah nggak dia merasa 

cemas karena nggak bisa memiliki a tau nggak 
bisa membeli padahal misalnya buku tersebut 
best seller dan kemungkinan satu bulan akan 
habis itu dis merasa cemas nggak? 

Faktor psikologis 
(Moll/tension 

reduction) 

so216 .1: Emm ... ,cemasnya enggak juga ya tapi kalau 

p217 
so217 

p218 

misalnya buku itu bener-bener best seller 
kelihatanya dia akan beli apalagi kalau dia lihat 
bukunya berguna bagi dia, dia pasti akan beli saat 
itujuga. (sambil menghisap rokok) 

T: Jadi pertimbanganya takut nggak kebagian 
gitu? 

J: Bisa jadi, bisa jadi juga karena mungkin isinya 
dia seneng "wah ternyata buku ini bagus sekali 
isinya" dia pasti akan beli meskipun mungkin 
saat itu dia nggak bawa uang, tapi ya kartu kredit 
sekali lagi itu pasti akan dia gunakan. (sambil 
menghisap rokok) 

Faktor psikologis 
(Motif" tension 

reduction) 

T: Jadi kembali dengan kartu kredit dia bisa beli Perilaku sesudah 
buku apa aja yang dia inginkan gitu ya ? pembelian 

so218 J: lya, tapi itu pun tergantung si11, itu kalau dia dulu 

pl\9 
so219 

seperti itu, kalau dia sekarangjuarang sekali 
karena dia lebih ban yak keluar dan dia jarang 
sekali untuk pergi_ ke toko buku akhir-akhir ini. _ ---:- _ ·-~----

T: Karena akibat terkena utang itu jadi jarang Penlaku sesudah 
gitu ? pcmbelian 

J: Iya (sambil menghisap rokok) 
-c~·-+-~'---'-:-~---c--""---'-·--'----c--,---·--:--- ·-·-·-·-·-----
p220 T: Tapi mungkin kalau baik-baik aja mungkin 
______ ya sg>_erti itutemsl_ __________ -'-·-------



s220 

p221 

so221 

p222 

so222 

p223 

so223 

p224 

so224 
p225 

so225 

I: Iya keliatanya sib seperti itu lab ha ha ... (sambil 
tertawa dan menghisap rokok) 

T: Apakah sampai sekarang setelah dia terlilit 
utang itu masih punya keinginan untuk 
menggunakan kartu kredit ? 

J: Keinginan menggunakan masih ada tapi menurut 
aku minim ya karena dek'e sudah merasakan 
aduh kepotok'an atau gimana, bingung ya ... ,aku 
hams membayar kartu kredit gimana jadi dia 
akhir-akhir ini pasti kurang kok. (sambil 
menghisap rokok) 

T: Terus usaha dia untuk melunasi utang itu 
gimana? 

J: Usaha dia untuk melunasi utang dari tabunganya 
yang pasti ya karena dia sendiri yang punya 
tabungan untuk membayar yah istilahnya ya 
njagani untuk membayar kartu kredit, dia 

... 111emang ad(!__ _ 
T: Misalkan kalau tabunganya di kuras terus 

kan lama-lama habis, terus usahanya untuk 
menjaga keuanganya tetep stabil itu gimana? 

J: Kalan ngomong soal itu mungkin dari 
pekerjaanya yang lain, seperti networkcr dari situ 
mungkin bisa menbayar utang-utangnya dia, 
karena dari networker ini bener-bener isa 
menghasilkan. 

T: Jadi dia kerja sambilan untuk bayar utang, 
apakah sepeti itu ? 

J: lya bener. 
T: Apakah dari temen-temen PS ini rata-rata 

juga menggunakan kartu kredit? 
I: Emm, kalau aku ndak punya ya kalau misalnya 

temen-temenya dia aku nggak tahu, karena aku 
sama temen-temenya dia nggak terlalu deket. 
Tapi kalau temen-temenku ya ada, tapi kalau 
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Perilaku sesudah 
pembelian 

Perilaku sesudah 
pembelian 

_______ _t_emen::_temenya diaaku nggak terlalu J<enal. _ _ __ ·--
p226 T: Pernah ndak saat mau menggunakan kartu Faktor so sial 

so226 

kredit minta pertimbangan anda, jadi (Reference 
misalnya mau beli buku minta perimbangan group) 
anda, pernah nggak? 

J: Pemah kalau pertimbangan untuk beli-beli buku 
sih pemah "kalau buku ini bagus nggak, buku ini 
perlu dibeli nggak" atau segala macem some/!11/Cs 

f----.. ·~----+-_-_ aku .. yang mbate. si untuk p .. embelian sepe11i ituj_ -_ . ---~-·~ 
p227 T: Pernah nggak saat dia minta pertimbangan 

_____ _____l!l!_da un~k beli buku ternyata anda la_•·lli!L. . ----~----
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untuk beli terus keputusanya gimana tetep 
beli atau ngikuti anda nggak beli ? 

so227 J: Emm ... ,kalau seperti itu sih kebanyakan dia 
ngikutin aku, kebanyakan ketika aku ngomong 
buku ini jelek, buku ini nggak perlu kamu beli 
saat ini, ya kebai!Y_akan dia nuruti akugitu tho. 

p228 T: Kalau misalkan dia nggak minta F aktor so sial 
pertimbangan anda gitu dan anda nggak (Reference 
ngomong jelek. anda nggak ngomong jangan group) 
beli dulu, apakah dia tetep beli ? 

so228 J: Ada kemungkinan ... ,ada kemungkinan tapi ya itu 
a ... ,apa ya dia sudah tahu rasanya gimana cara 
membayarnya itu sulit sekali sering dia sering 
tanya "ini perlu aku beli nggak?, ini bagus 
nggak?, ini gimana ini'7" nah gitu. 

p229 T: jadi sebelum punya dampak kesulitan 
membayar itu dia ndak pernah minta 

so229 pertimbangan anda? 
l. Emm, karena kadang-kadang kalau dia lagi 

kepengen ya dia beli sendiri, tapi kalau gini ya 
misalnya kalau dulu itu dia lebih condong beli-
beli sendiri, tapi kalau sama aku akhir-akhir ini 
lebih dikurangi walaupun dia ngomong "ini 
bagus" apa segala macem, "ini aku perlu" tapi 
kalau aku ngomong nggak ya nggak, ditambah 
lagi sulit kamu membayar kartu kreditnya. 

p230 T: Jadi sering dia meminta pertimbangan anda Faktor psikologis 
sekarang saat dia terlilit utang daripada (Personality) 
waktu dulu sebelum terlilit utang ? 

so230 J: lya karena dia dulu itu yak apa ya .. ,kalau bisa 
dibilang orangnya juga royal sih, walaupun ndak 
apa ya, ndak ngetok i. 

p231 T: Jadi orangnya juga royal gitu ya, juga boros Faktor psikologis 
gitu? (Personality) 

so23l J: Lumayan, lumayan boros (sambil tersenyum) 
p232 T: Tapi borosnya dalam hal apa buku atau yang 

lain ? 
so232 J: Emm ... ,kalau yang aku tahu sih antara buku sama 

ya itu tadi apa ya ... ,ya antara buku sama kalau 
misal'e dek'e kulakan barang ya kurang lebih 
sepe1tiitu. 

·-·----·-

p233 T: Pernah nggak dia bilang ke anda saya 
menggunakan kartu kredit ini untul;. 
meningkatkan image saya, atau gimana 
pemah nggak ? 

so223 c.l Emm. ndak juga lah tepi ne_k_a~tJ_l_ihat sii!_ngg~ 
.~-~- ~---·-·-
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ke arab situ kok, tapi dek'e lebih condong 
misalnya ini untuk njagani dek' e cuma 
kadangan 'e ya itu disalah gunakan. 

p234 T: Disalah gunakan dalam artian gimana ? Keputusan 
so234 J: Ya itu membeli yang seharusnya tidak perlu pembelian (How 

dibeli. to buy) 
p235 T Sebagai akibat dari nggak mikir panjang tadi 

ya? 
so235 J: Iya. 
p236 T: Da juga ada kartu kredit sebagai sarana 

untuk mempermudah belanja gitu ya ? 
so236 J: He em iya bener sekali. 
p237 T: Jadi mungkin kalau nggak ada kartu k1·edit Faktor psikologis 

nggak seperti itu, tapi karena ada kartu kredit (Motivation; 
semuanya pengen dibeli ? 

so237 J: Ya karena ya mungkin saat itu dia merasa masih 
bisa dengan kartu kredit meskipun aku nggak 
punya uang aku masih bisa kartu kredit dan aku 
masih bisa beli barang seperti ini kadang-kadang 
dia berpikir semacam itu, tapi mungkin sekarang 
sudah nggak lah. 

p238 T: Apakah saat berbelanja dia tidak Faktor psikologis 
mempertimbangkan iya kalau aku bisa bayar, (Perceived nsk) 
kalau nggak bisa bayar apakah dia 
mempertimbangkan hal itu ? 

so238 J: Emm, pasti akan mempertimbangkan tapi yang 
lebih condong itu gini, kalau misalnya nggak 
pergi sama aku anggap aja dia ke toko buku, ada 
buku bagus banyak ya banyak buku bagus dia 
mungkin nggak akan beli saat itu, tapi begitu 
keluar dari sana ketemu aku di rumah atau 
dimana di cafe mungkin dia pasti akan ngomong 
"aku habis cari buku ini, ini, ini" oh ya bagus ta, 
"ya aku pengen beli" Iebih baik gak usah dulu 
deh kalau kamu mau beli Iebih baik beli satu atau 
dua dulujadi. Jadi untuk yang sekarang dia lebih 
condong bertanya dulu bam membeli untuk 
akhir -akhir ini seperti itu. 

----·-·- ·---~----

p239 T: Kalau dulu ? 
so239 J: Kalan dulu membeli dulu bam bertanya (sambil 

pl40 
tersenyum) 

~-----

T: Apakab anda tabu memang di rumah itu 
koleksinya ban_vak sekali ? 

so240 J: Emm, untuk koleksi sih wah hanyak-banyak 
sekali. 

·-·· ---- -
p24l T: [)an itu dia beli buku pasti dia baca sam(lai -- ------ ·---
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habis semua ? 
so241 J: Y a semuanya dia pasti akan baca. 
p242 T: Meskipun dia merasa waduh ini isinya jelek, 

trnyata isinya nggak sesuai yang aku 
harapkan apakah juga dia baca sampai habis 
? 

so242 J: lya tetep dibaca sampai habis. Karena udah 
kadung beli mung_kin. Ya (sambil tertawa) 

p243 T: Jadi kalau boleh saya simpulkan sebelum dia 
terlilit utang pertimbangan belinya itu 
menurut kesenangan dia dan nggak pikir 
panjang ya tapi setelah terlilit utang dia lebih 

so243 mengontrol gitu ? 
J: lya, yah istilahnya kalau orang dapat susah dulu 

bam dek e mikir oh ya ya aku begini, kalau 

-- n_gg~l<_gjtl!_ kan p~ti a~an dilako!li tems. 
- ----- --------------

p244 T: Gara-gara belanjanya seperti itu akhirnya dia Men gal ami 
punya utang ya ? masalah 

so244 J: lya bener. keuangan 
p245 T: Jadi menu rut anda penggunaan ka1·tu Perilaku 

kreditnya sudah tepat ndak menurut anda konsumtif 
sebagai temen deket gimana ? 

so245 J: Emm ... ,banyak nggak tepatnya yaitu karena dia 
beli barang yang menurut eku nggak penting, dan 
aku tau dia nggak butuh barang itu tapi dia tetep 
beli. Kalau dulu memang nggak tepat untuk 
sekarang-sekarang ini aku boleh bilang sih bagus 
karena dia sudah membatasi diri, ya kalau 
memang beli harus tanya dulu minimal nggak 
usah tanya aku lah tanya orang yang diajak atau 
misalnya di SMS ini perlu ndak gini, gini, gini 
minimal dia sudah melakukan itu kalau dulu dia 
tanpa pikir panjang. 

p246 T: Oh jadi gini ya apa namanya ... ,apakah dia Faktor psikologis 
beli buku tanpa pikir panjang itu ingin (Motivation) 
memenuhi koleksi bukunya seperti itu ? 

so246 J: Memenuhi koleksi iya, tapi ya itu nggak semua 
komik itu dia beli ya bedanya antara aku sama 
dia itu gitu, aku kalau beli komik apa yang 
menumt aku bagus menumt dia belum tentu 
bagus jadi dia nggak mungkin beli, tapi kalau 
menurut dia bagus dck c pasti beli dan aku akan 
beli ya itu bedanya ndek situ. 

-~---- ~-T: Jadi apakah karena ingin punya koleksi buku 
. 

p247 Faktor psikologis 

I 
banyak jadi belinya nggak pertimbangan gitu (lvfotivaliun) 

-so247__L__l -- - ~~-------- - --- --
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J: He em karena kalau menurut dia aku pengen 
koleksi ini dan aku yakin buku ini bagus pasti 
beli. 

p248 T: Jadi dia belinya untuk memenuhi obsesinya Faktor psikologis 
dia untuk koleksi buku-buku itu ya ? (Motivation) 

so248 J: He em iya bener. 
p249 T: Apakah sampai sekarang kartu kredit 

menjadi masalah bagi dia, terutama masalah 
keuangan? 

so249 1: Emm, menurut aku mungkin aja tapi yang pasti 
aku nggak tau secara keseluruhan gimana, apa dia 
lagi ada masalah utang atau segala macem, 
gimana aku nggak tau, yang pasti dia pasti akan 
menggunakan kartu kredit kalaupun ada utang itu 
pun dia sudah bisa mbayar sendiri dan itu jarang 
seka\i kalau misalnya dia punya utang cerita ke 

--
. __ aku_ ituj(lfllii_g.:.______ __ 

-- -------- - ·- - ---------------

p250 T: Terus apakah dia itu memenuhi kebutuhan Faktor sosial 
hidupnya sendiri atau masih ditanggung (Family l[fe 
orang tua? cycle) 

so250 J: Lebih banyaknya ditanggung sendiri karena dia 
berusaha untuk hidup mandiri dimana dia 
menjadi guide, istilahnya apa ya ... ,tulang 
punggung keluarga dimana dia hams bisa 
membanggakan orang tuanya, tems dia juga 
hams jadi orang panutan dilingkunganya dan itu 
nek aku ngomong untuk masalah kartu kredit 
utang-utangnya a tau segala macero aku yakin 
ada, cwna alll nggak tau seberapa besar dan 
sejauh mana aku nggak tau. 

p251 T: Kalau boleh tabu satu saudara berapa orang 
dengan PS ini ? 

so25l J: E ... ,dua orang, satunya adiknya 
p252 T: Cewek apa cowok? 
so252 J: Cewek 
p253 T: Adiknya juga kuliah ? 
so253 J: E ... , adiknya ndak kuliah sudah berkeluarga. 
p254 T: Berarti adiknya sudah berkeluarga dia 

sendirian? 
so?54 J: Iya. 

-.------ -

p255 T: Terus apakah dia menanggung kebutuhan 
hidupnya sendiri a tau juga menanggung 
kebutuhan kcluaq~a '! 

so255 J: Emm .... kalau aku ngomong orang lain mungkin 
iya, kalau orang lain aku bisa mencontohkan 

-- -·-
sepel_ii_inLl!ntukpt;rrra~~i(ln telepon mmah dia 

-
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yang mbayar, untuk pembayaran listrik 
kebanyakan dia yang mbayar karena apa dia 
sendiri juga pemakai ya dalam arti pakai 
komputer atau segala macem itu Iebih banyak 
dibanding dengan orang rumah dan dia sendiri 
yang bayar. Teleponjuga seperti itujadi lebih 
condong sekarang_ dia sendiri yang nanggung. 

p256 T: Jadi membantu pengeluaran keluarga gitu ya 
? 

so256 J: Iya, kurang lebih seperti itu. 
p257 T: Selain temen deket anda apakah dia nggak 

punya temen deket lain ya seperti pacar 
so257 misalnya? 

J: Kalau pacar nggak ada, masih singgle lho, 
promosi. Sayang saya cowok kalau saya cewek 

_singakpapa ha ha ... (san~biJtertawa) .~ ...... 
p258 T: Berarti yang berpengaruh dari temen deket F aktor sosial 

seperti anda dan temen-temen lain yang punya (Reference 
kegemaran yang sama, sama-sama gemar group) 
komik gitu ya ? 

so258 J: Iya. 
p259 T: Jadi yang (laling berpengaruh itu ya karena Faktor sosial 

sama-sama gemar akhirnya berpengaruh (Reference 
dalam pemakaian kartu kredit ? group) 

so259 J: Y a bisa jadi selain dari aku ptm ada juga temen 
deketnya dia temen dari SMP atau SMA jadi 
sampai sekarang ya masih kupul lab. 

p260 T: Dan juga seneng baca buku? 
so260 J: Ya, pasti. 
p261 T: Jadi temen-temen deketnya atas dasar 

kegemaran yang sama gitu ? 
so261 J: Bener iya ... ,oh ya satu lagi ya ini aku ngomongin 

yang tadi ya yangfitness di Celebrity itu kalau 
nggak salah sih menurut aku untuk 
pembayaranya dia untukjoint di Celebrity.fitness 
itu dia juga menggunakan kartu kredit. 

p262 T: Oh jadi untuk menjadi member disana pakai 
kartu kredit juga ? 

so262 J: Iya. 
p263 T: ltu sudah lama diafitne.u? 
so263 J: Oh belum itu diajadi member dulu untuk 

pengaktifanya mungkin bisa tahun depan. bisa 
kapan pun cuma ketika itu jadi memher dia 
langsung bayar dia langsung pakai km1u krcdit 
itu aja . . - ....... i .. -----·····--... -·--------- . -------

p264 T: llntuk berapa bulan i!u ? 
-------·--



so264 
p265 

so26S 

J: Waduh kalau menurut aku sih setahun lebih ya. 
T: Sebelumnya harus beyar berapa di Celebrity 

untukjadi member? 
J: Untukjadi member dia bayar 600 ribuan nggak 

salah. 
p266 T: Itu untuk berapa bulan ? 
so266 J: ltu ... , oh gini sistemnya itu gini bayar di awal dan 

di akhir tapi tmtuk satu tahun. 
p267 T: Berarti itu cuma untuk DP ? 
so267_ __ ·L_ly~beJ1~s_Eener: _______ _ __ _ 
p268 T: Jadi selain buku dan kegemaranya kartu 

so268 
p269 
so269 
p270 
so270 
p271 

so27! 
p272 

kredit juga untukfitness tadi itu ya ? 
J: He em. 
T: Apakahfitness dia juga gemar gitu ? 
J: Ya mungkin, ka\au itu ikut-ikutan trend ya. 
T: Oh jadi ikut-ikutan trend? 
J: Mnngkin ha ha ... (sambil tertawa) 
T: Jadi ikut-ikutan trend pengaruh pakai kartu 

kredit gitu ? 
J Keliatanya sih seperti itu ha ha ... (sambil tertawa) 
T: Berarti lebih condong ke toko buku daripada 

fitne.\:s gitu ? 
so272 __ J:Jya itu pasti._ ---~-- ________ _ 
p273 T: Fitnessnya sendirian, dengan anda atau 

so273 

p274 
so274 
p275 
so275 
p276 
so276 

temen-temen lain ? 
J: Emm ... ,ada temenya tapi temenya nggak di sini 

maksudnya nggak di Indonesia, temenya ada 
ndek Singapura jadi kalau misalnya dia mau 
fitness ptm ya mungkin kebanyakan sendiri atau 
nunggu temenya balik ke Indonesia lagi. 

T: Jadi dia punya obsesi body building juga ? 
J: keliatanya sih iya (sambil tersenyum) 
T: Punya obsesi body buildi11g ya ? 
J: Iya 
T: Motivasinya apa itu ? 
J : Waduh nggak tahuya mungkin dia kepingin 

hidup sehat atau dia mungkin kepingin olah raga 
karena dia sendiri juga jarang olah raga jadi jaga 
stamina Jah. 

----- ------- --·---- ---------·- ~---- ---- ---~------------ ------

p277 T: Oh jadi juga seperti tadi ya obsesi koleksi 
buku, ini obsesi body building akhirnya 
menggunakan kartu kt·edit juga ? 

so277 .1: lya. 

162 

---- ------- ---

Keputusan 
pembelian (What 

to hu1) 

Pen genal an 
kebutuhan 

Faktor psikologis 
(Motivation) 

Keputusan 
pembelian 

(Where to hu)~ 
------ ------- ---- -· 

Faktor psikologis 
(Motivation) 

Faktor psikologis 
(Motivation) 

Faktor psikologis 
(Motivalion) 



II. Koding dan Kesimpulan Informan PS. 

Kategori Kode Verbatim 
Perilaku pl T: Anda sering menggunakan kartu 
konsu m tif kredit pada jenis transaksi barang apa 

aja ? 
i 1 1: Emm ... hampir segala macem pokoknya 

setiap, apa ya buku kali ya, trus kalau 
belanja lewat internet, misalnya kayak 
tiket-tiket atau gimana, mungkin kalau 

l 
bisa pake kartu kredit ya pake kartu 
kredit. 

p24 T: .Jadi terbelit utangnya haru setahun ya 
? 

i24 J: ... karena belanja gila-gilaanya baru 
setahun ini. 

p25 T: Gila-gilaan itu seperti apa ? 
i25 J: Ya kayak misalnya sekarang, dulu sih 

kalau saya ndak baca komik ndak liat 
DVD ndak masalah. Tapi sekarang scjak 
punya kartu kredit setiap ke toko buku oh 

I ada komik baru mesti saya beli dan saya 
punya koleksi komik dan DVD buanyak 
sekali dan padahal itu tidak ada rencana 
saya scbelumnya untuk koleksi hal-hal 
kayak gitu. 

pl3 T: Jadi karena ada kartu kredit itu ya 
dorongan belanja anda semakin hesar 
? 

--·~--

j i 13 J: Oh ~ bener. 
-- ------~ -- ----- ~-~ --· - --

Kcsimpulan awal 
Sejak mempunyai kartu 
kredit PS lchih 
tcrangsang dan sering 
herbclanja untuk 
mcmcnuhi kebutuhan 
yang bckaitan dcngan 
kegcmarannya seperti 
buku, komik, dan DVD. 

------ ---------

Lampiran G. 

Kesimpulan 
Perilaku konsumtifPS 
mulai muncul setelah 
mcmiliki kartu kredit. 
Sctelah memiliki kartu 
kredit, PS cenderung tidak 
dapat mengendalikan 
perilaku pembeliannya 
terutama untuk barang-
barng kegemarannya. 

! 

' I 

I 

I 

I 

0\ 
w 



I p14 T: Seandainya kalau anda gak punya 
kartu kredit apakah juga seperti itu ? 

i 14 J: Ya, kalau gak pake kartu kredit mungkin 

I pi 51 
saya ndak akan banyak bcli barang. 

T: Apakah sebelum anda punya kartu 

I il51 
kredit anda juga sering beli buku ? 

J Iya. 
pl.">? T: Dalam jumlah yang banyak '? 
1152 J: Nggak sebanyak setelah punya kartu 

kredit, kalau dulu belum punya paling 
hanya 1-2 buku, harganya paling habis 60-
80 ribuan. Setelah punya bisa sampai 6-1 0 
buku harganya bisa sampai 300-400 ribu. 

p58 I T: Terus apakah dengan kepemilikan 
kartu kredit lebih merangsang anda 
untuk memenuhi keinginan terscbut? 

i58 J: Iya sekali. 
p59 T: Iya sekali maksudnya ? 
i59 J: Merangsang sekali. 
p26 T: Jadi anda sering belanja dengan kartu 

kredit untuk barang-barang hobi anda 
ya? 

i26 I J: Ndak bukan hobi ya, soalnya ya itu tadi 
saat di toko buku oh kok bagus ya trus 
kepengen beli aja dan karena udah beli 
satu tidak diterusin belinya kan sayang 
jadi itu setiap bulan terjadi pembelanjaan 
terus sampai ya itu mbengkak (sambil I I I 0\ 

l I I """ tersenyum). 



p5 \ T: Emm ... berapa biasanya jumlah uang 
yang anda habiskan saat sekali 
belanja dengan kartu kredit ? 

i5 I J: Emm ... rata-rata sekitar 250 sampai 350 

sol94 

p195 

sol95 

p2 

i2 

p3 

Ia h. 
... Dalam arti gini ya kalau ada satu tok 
komik atau buku motivasi dan ada satu 
atau dua buku keliatanya di bayar cash, 
tapi kalau dia lagi kepengen dan ada 
semua, ada semua keliatanya dia beli 
pake kartu kredit, kapan hari habis berapa 
ya 200 ribuan untuk beli buku tok. 

T: Berarti dalam sekali belanja buku ini 
dia bisa beli lebih dari satu buku ya ? 

.I: Lebih dari dua buku tepatnya ha ha .. 
(sambil tertawa). Lebih dari dua buku 
berarti bisa tiga bisa lima (sambil 
tertawa). _________ ----· _ -.. _____ .. __ -- .. 

T: Trus pertimbangan anda belanja jcnis- lnforman menggunakan 
jenis barang tersebut dengan kartu kartu kredit dengan 
kredit apa ? pertimbangan akan 

.1: Ya yang pertama, ndak bawa uang kontan manfaat, kemudahan dan 
waktu itu, trus yang kedua ya mikirnya kepraktisan 
belanjanya sekarang bayarnya bulan 
depan kenapa ndak gitu lho. 

T: Trus mengapa anda sering 
menggunakan kartu kredit sebagai alat 
transaksi pembelian? 0\ 

V\ 



I 
-lr3 

! 

pi I 

i II 

pl2 

i 12 

J Soalnya enak aja gitu kalau pake uang kan 
kita harus buka dompet, trus kita ngeliat 
kalau kita cuman bawa 50 ribu berarti 
jumlah kita kan terbatas 50 ribu tctapi 
kartu kredit kan gak ada batasnya bah 
sampai 200 sampai 300 pokoknya kalau 
masih bisa gesek ya nggesek. 

T: Apakah anda sering berbelanja tidak 
sesuai dengan rencana anda, misalnya 
anda jalan-jalan tiba-tiba membeli 
barang yang tidak anda prioritaskan 
sebelumnya ? 

J: Ya sering kayak gitu ha ha ... (sambil 
tertawa) ya itu yang bikin tagihan kaget
kagetan kan yang kayak gitu. 

T: Mengapa kok anda sering belanja 
tidak sesuai rencana anda mungkin 
bisa beri alasan ? 

J: Mikirnya kayak tadi yang sudah saya 
bilang, ... jadi kan pokoknya mau belanja 
sekarang toh mbayarnya bulan depan jadi 
ya belanja aja \agian kan beda lho kalau 
kita ngeluarkan uang sendiri sama cuma 
nggesek ya karena kita mikirnya gak pake 
uang sendiri ya jadi mikirnya walah ini 
uangnya tidak terbatas kok jadi pake, 
pake terus aja buat beli semuanya dan 
ternyata akhir bulan waktu tagihannya 
keluar ya itu sering kaget (sambil 
tersenyum). 

-0'\ 
0'\ 



p6 I T: Trus menurut anda apakah In forman sering tertarik 
penggunaan kartu kredit sebagai alat pada produk secara tiba-
transaksi pembelian sudah tepat ? tiba sehingga sering 

i6 I J: Pada saat beli iya tapi pada saat tagihanya mengambil keputusan 
keluar ndak ha ha ... (sambil tertawa). tanpa pertimbangan lebih 

p7 I T: Mengapa bisa demikian berikan lanjut 
alasanya? 

i7 I .1: Ya kan ... ya itu lho c ... saat kita helanja 
dengan kartu kredit kan sering kali kita 
nggak sadar pokoknya wis belanja aja 
gak ada batasnya kok, toh saya cuma 
pake 200, trus ndak sadar lagi besok 
pergi cuman 200 lagi trus waktu 
tagihannya keluar lho kok sudah 1,5 kok 
sudah 2 nah waktu itu sering kaget-kaget 
waktu tagihan keluar. 

p 11 I T: Apakah anda sering berbelanja tidak 
sesuai dengan rencana anda, misalnya 
anda jalan-jalan tiba-tiba membeli 
barang yang tidak anda prioritaskan 

i 11 sebelumnya ? 
J: Ya sering kayak gitu (sambil tertawa) ya 

itu yang bikin tagihan kaget-kagetan kan 
}'ang kayak gitu. 

p20 I T: Trus menurut anda mengapa resiko Perilaku infonnan 
itu dapat muncul ? be1anja dengan kartu 

i20 I .1: Ya karena ndak ada yang ngontrol kredit scring bertolak 
pemakaian kartu kredit gitu lho, ... ndak belakang dcngan 1 I ...... 

0\ 

ada yang ngontrol ya udah akhirnya komitmcn awal sehingga -....} 

peke,peke,peke terus gitu. ____ sikapn:t'l_tidak konsistcn. 



I l p60-
- ------~---~-

T: Mengapa? 

I i60 J: Ya rasanya gate] aja gitu lho di dompet 
I ada uang dengan jumlah ndak terbatas 
I sedangkan diluar ada barang yang tersedia 

dan siap dibeli kapanpun jadi ya itu 
tergoda aja untuk membeli langsung. I 

pl41 T: Trus usaha anda untuk menyelcsaikan 
masalah tersebut gimana ? 

i 141 ... Sesegera mung kin untuk ya itu 
mencoba kontrol pemakaian kartu krcdit 
dengan cara kalau pergi-pergi danfee!mg 
ndak enak ya kartu kreditnya ditinggal di 
rumah. 

P61 T: Tadi anda kan sudah berkomitmen 
untuk menahan ya? 

i61 J: Ya itu kadang-kadang emang susah 

1--~---~-~----·- -- ·-- --·· 
nahanya. 

Mengalami p\5 T: Setelah itu apakah ada resiko yang Beban utang sebesar 4 Mengalami masalah kredit 
masalah anda terima akibat dari penggunaan sampai 5 juta sangat kurang lancar karena 
kcuangan kartu kredit tersebut ? memberatkan karena terdapat tunggakan 

i 15 J: Ya sampai saat ini sih resiko yang paling kesulitan dalam angsuran pokok melampaui 
gawat ya itu kalau misalnya tagihan membayar cicilan kartu satu bu)an dan hanya di 
keluar trus waktu itu kebetulan komisi kredit. bayar secara minimum. 
belum masuk belum ada pemasukanjadi 

I 
ya itu, ada tagihan yang hams dibayar 
temyata uangnya belum cukup untuk 
memenuhi pembayaran maksimum jadi 
ya nyicil-nyicil pembayaran minimum -o--
tapi ya itu bunganya semakin lama 00 

semakin gedhe kan (sambil tersenyum). 



~-~ ----- - -
p\6 

I i 16 
p\7 
i\7 
pill 

i\8 

p\9 
i\9 
-~~ 

p23 

-~~ , _ _, 

p24 

i24 
---~-- --~ 

Pengenalan p41 
kebutuhan 

i41 
p42 
i42 

p43 

T: Terus kalau boleh tahu kira-kira 
berapa jumlah utang anda saat ini 
pada kartu kredit? 

J: Sekitar 4 sampai 5 kaliya. 
T: 4 sampai 5 juta ya ? 
J: Ya 
T: Menu rut anda itu memberatkan ndak 

? 
J: Ya kalau waktu gak ada uang untuk bayar 

ya berat sekali. 
T: Untuk keadaan saat ini gimana ? 
J: Oh untuk keadaan saat ini ya berat 
T: Jadi anda mengalami masalah utang 

sudah hampir dua tahun ya ? 
J: Kalau untuk yang ngutangnya sih setahun 

belakangan ini ya, karena yang dulu-dulu 
masih mencukupi untuk mbayar. 

T: Jadi terbelit utangnya baru setahun ya 
? 

J: Kebelit utangnya baru setahun ... 
T: Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

ingin anda penuhi ? 
J: Dengan kartu kredit ? 
T: Ya dengan kartu kredit ! 
J: E. .. ndak ada ya yang dengan degan kartu 

kredit soalnya ya. 
T: Kalau yang nggak dengan kartu kredit 

? 

Beban utang belum 
terselesaikan selama satu 
tahun. 

Informan menilai 
kebutuhan bayar kuliah 
dan kebutuhan harian 
lainnya sangat penting. 

PS lebih mengutamakan 
kebutuhan yang berkaitan 
dengan kegemarannya 
seperti buku dan komik 
daripada kebutuhan harian 
yang lebih mendesak. 

I 

I 

0\ 
\0 



1- ·-
i43 1: Ya pembayaran kuliah paling, untuk bayar 

··----~---~----,-· 

kuliah trus kebutuhan sehari-hari makan, 
minum, beli bensin. Ini sayang bayar 
kuliah ndak bisa pake kartu kredit kalau 
bisa mungkin saya gesek kartu kredit. 

T: Mengapa kebutuhan tersebut ingin 
p44 anda penuhi saat ini ? 

J: Ya itu yang perlu soalnya, kalau ndak bisa 
i44 mbayar kuliah nanti kena DO. 
p48 T: Kalau melihat kondisi ekonomi anda Kebutuhan yang 

saat ini apakah kebutuhan yang anda scbcnarnva bcrbcda dan 

I 
inginkan sudah sesuai ? tidak sesuai dengan 

i48 J: Kebutuhan ya bukan keinginan ya. keinginan yang 

I p49 T: Ya bisa kebutuhan bisa keinginan ? diharapkan 
i49 J: Kalau kebutuhanya sesuai tapi kalau 

keinginanya belum nggak (sambil 
tersenyum) 

p50 T: Kenapa keinginanya ndak sesuai ? 
i50 J: Ya saya ingin punya HP baru, saya 

kepingin koleksi banyak komik-komik 
dan buku-buku Jagi itu kan ndak sesuai 

I dulu untuk sekarang ini. Ada kebutuhan 
lain yang emang masih banyak, kayak 
bayar uang sekolah (kuliah) dan segala 

-------·- ···------ . 
macamnya. 

Pencarian p62 T: Bagaimana usaha anda dalam mencari PS bcrusaha sendiri PS terlibat aktif dalam 
informasi informasi tentang keberadaan, harga, mencari informasi pencarian infonnasi 

kualitas, tern pat jual barang tersebut? dengan datang langsung eksternal melalui sumber 
ke toko buku. niaga dengan mengunjungi 

....... 
(5 

·~·· 
toko buku secara langsung. 



---- - ---- ---- - -- ~---

i62 J: Ya kalau komik ke toko buku, saya ndak 
seberapa mementingkan itu sih ... harga, 
kualitas anu pokoknya saya suka ya udah 
beli. 

I p63 T: Jadi untuk informasi barang harganya 
sekian itu Jangsung datang ke 
tempatnya? 

i63 J: Ya datang ke tempatnya langsung. 
p64 T: Dari mana anda mendapat informasi 

tentang toko buku yang menjual 
barang tersebut? 

i64 J: Ya sudah tau dari dulu yang namanya 
toko buku jualan buku jadi kalau nyari 
buku ya ke toko buku. 

p65 T: Trus dari mana anda tahu bahwa 
misalnya toko buku A jual buku ini 
misalnya? 

i65 J: Oh ya dari temen-temen lah. 

I p69 T: Sebagai pemilik kartu kedit sumber Sering mendapat 
informasi mana yang sering anda cari penawaran dari pihak 
untuk memenuhi kebutuhan anda kartu kredit baik yang 
tersebut? dikirimkan langsung atau 

i69 J: Maksudnya ? dijumpai di tempat 

I 
I 
L 

p70 T: Misalnya saya pemilik kartu kredit penjualan. 
kalau saya cari tempat-tempat 
penawaran sesuai kartu kredit saya, 
misalnya makan di tempat A dapat 
diskon persen bagi pengguna citybank. 

-'--

...... 
-..) 



i70 J: Dari itu kan kalau setiap akhir bulan kita 
kan dikirimi tagihan biasanya kan ada 
brosurnya beserta promo-promonya 
sekian-sekian di tempat ini, kalau anda 
pake kartu kredit ada fasilitas apa nah itu 
dari situ biasanya 

p77 T: Sumber informasi apa yang biasa anda 
gunakan untuk mengetahui adanya 
fasilitas kartu kartu kredit ? Jadi 
misalnya di tempat ini ada fasilitas 
kredit ini itu dari mana ? 

i77 J: Biasanya sih ada itunya sendiri sih ... ada 
banner-bannernya di tempat-tempat yang 
bersangkutan jadi kayak di Gramedia itu 
dia ada poster "A yo bagi para pengguna 
kartu kredit BNl dapatkan potongan 
sebesar I 0 persen transaksi". 

-----~- -~ 

p73 T: Apa yang ingin anda dapatkan dari Tertarik pada infonnasi 
sumber informasi tersebut berkaitan harga yang ditawarkan. 
dengan kebutuhan anda ? 

i73 J: Biasanya dapet kemudahan dan fasilitas 
lebih aja dari kepemilikan kartu yang saya 
punya. 

p75 T: Selain hal-hal yang berkaitan dengan 
kebutuhan yang ingin anda penuhi 
apakah fasilitas layanan kartu kredit 
juga menjadi prioritas pencarian 
informasi anda '! 

. J: Ya ada sih ... untuk apa ini? 

..... 
;j i75 

- --- ---·-·--



~ I p76 

i76 

------- - - --
[• valuasi p78 

Ia lternatif 

I i78 

p79 

i79 

p80 

i80 
p90 

i90 
p91 

I jl) I 
p92 

T: Ya untuk penggunaan kartu kredit 
anda? 

J: 0 ... ya yang lain sih misalnya kalau 
bunga, bunganya dia lebih rendah apa 
ndak trus sama kalau kita ngambil tunai 
kena berapa, terus limitnya berapa itu 
yang mempengaruhi. 

T: Setelah anda mendapatkan informasi 
dari berbagai sumber tersebut 
kebutuhan apa yang anda prioritaskan 
untuk anda pcnuhi ? 

J: Ya prioritas utama ya yang saya butuh dan 
saya pengen. 

T: Bisa disebutkan jenis barang apa yang 
anda prioritaskan ? 

J: Yang saat ini sih butuh yang untuk itu 
buku-buku itu lho, karena saya suka 
baca'e orangnya. 

T: Mengapa anda prioritaskan barang-
barang tersebut ? 

J: Ya karena suka baca. 
T: Apakah anda selalu memprioritaskan 

kebutuhan yang selalu memuaskan 
keinginan anda ? 

J: Iya 
T: Termasuk dalam pemakaian kartu 

kredit ini ya ? 
.1: Ya tcnnasuk. 
T: Contohnya gimana ? 

·-
Memprioritaskan barang 
yang sesum 
kegcmarannya karena 
dapat mcmuaskan 
keinginan. 

PS memprioritaskan 
kebutuhan yang sesuai 
dengan kegemaranya 
scperti buku dan PS 
memprioritaskan kartu 
kredit untuk memenuhi 
kebutuhan yang tidak 
mendesak. 

--

I 
I 

-...! 
w 



l_ -----------

i92 

pl03 

i 103 

p81 

i81 

p82 

i82 
p83 
i83 

.1: Ya karena gini Iho saya pikirnya kapan 
lagi ini semua dengan catatan apabila ada 
promosi yang ditawarkan kartu kreditnya 
dulu ya. Saya pikir kapan Iagi gitu 
lho ... kokjangka waktunya cum an I bulan 
trus kapan lagi saya bisa dapatkan ini 
dengan harga murah dan saya seneng gitu 
lho, saya beli dan saya puas_ 

T: Jadi anda lebih mempertimbangkan 
harganya daripada jumlahnya? 

J: Tergantung sih apakah saya seneng ndak 
sama buku itu ... tapi saya lebih 
mempertimbangkan harganya_ 

T: Pertimbangan apa aja yang mendasari Pertimbangan prioritas 
anda untuk memprioritaskan kebutuhan pada harga 
kebutuhan tersebut ? yang ditawarkan_ 

J: Emm ... nggak ada nambah ilmu aja kan 
kita 
bisa belajar dari baca-baca buku. 

T: Apakah faktor tersedianya fasilitas 
kartu kredit juga menjadi 
pertimbangan anda dalam 
memprioritaskan kebutuhan ? 

J: lya (sambil memutar-mutar pulpen) 
T: Kenapa? 
J: Ya karena dengan kartu kredit ee ... 

dengan catatan selama ada promosinya 
Iho ya jadi kalau saya beli buku awalnya 
mungkin saya ndak seberapa butuh buku ~ 
ini, kan misalnya buku itu harganya 20 

- --------------- --- ' -------------



I 
---·- ---~----

ribu tapi misalnya kalau saya dengan 
kartu kredit saya bisa beli dengan harga 
15 ribu secara tiba-tiba oh harus beli, 

-~--·--

harus beli gitu. 
p87 T: Mana yang lebih anda prioritaskan 

kebutuhan yang dapat dibeli dengan 
kartu kredit atau yang tidak dapat 
dibeli dengan Kartu kredit ? 

i87 J: Lebih prioritas yang tidak bisa dibeli 
dengan kartu kredit. 

I 
p88 T: Kenapa? 
i88 J: Karena kartu kredit ini bagi saya itu untuk 

hal-hal yang bukan penting, untuk hal-hal 
I yang bener-bener saya butuh sudah bisa ' 

-· 
terpenuhi dengan penghasilan say'!, __ ~ __ . 

Kcputusan p98 T: Jcnis produk atau barang yang sering I pembdian dcngan anda penuhi secara kredit dengan 
kartu krcdit kartu kredit itu apa aja ? 

i98 J: Ya biasanya buku trus yang kedua 
mungkin makan sama itulah untuk beli 
via internet. 

~-- ---------- --~-

p95 T: Dimana biasanya anda berbelanja 
dengan kartu kredit ? 

i95 J: Ya di tempat-tempat yang menyediakan 
fasilitas pada kartu kredit dan emang 
butuh atau seneng ke tern pat itu. 

p96 T: Contohnya ? 
i96 J: Gramedia, Uranus, Trimedia. 
p99 T: Kalau makan dimana biasanya bisa 

oake kartu kredit ? 

·---

Kartu krcdit 
diprioritaskan untuk 
memcnuhi kebutuhan 
yang tidak 
mendesak 

---·-·-- ------ ·-- ______________ ,_ 

Kartu krcdit sering untuk 
beli buku dan makan. 

---- .. ·-------·--·-·--···--·-··---
PS sering belanja di toko 
buku Gramedia, Uranus 
dan Trimedia, untuk 
fitness dan makan di 
tempat-tempat yang ada 
fasilitas kartu kredit. 

f----
Karakteristik pengambilan 
keputusan pembelian 
dengan kartu kredit oleh PS 
sebagai berikut. 
l. Keputusan pembelian 

dengan kartu kredit 
sering dilakukan di toko-
toko buku yang 
menyediakan fasilitas 
kartu kredit 

2. Keputusan pembelian 
dengan kartu kredit 
melibatkan keadaan 
emosional yang kuat 
sehingga mengakibatkan 

l 

...... 
-._) 
Vl 
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i 

i99 

so261 

p262 

so262 
plOO 

i 100 

p102 

i 102 

i62 

--~ 

J: Ya tergantung di tempat-tempat tertentu 
bisa, pokoknya yang ada fasilitas kartu 
kredit. 

... ,oh ya satu lagi ya ini aku ngomongin 
yang tadi ya yangfitness di Celebrity itu 
kalau nggak salah sih menurut aku untuk 
pembayaranya dia untukjoint di Celehrity 
fitness itu diajuga menggunakan kartu 
kredit. 

T: Oh jadi untuk menjadi member disana 
pakai kartu kredit juga ? 

J: Iva. 
T: Berapa uang yang anda keluarkan 

untuk memenuhi kebutuhan anda 
dengan kartu kredit dalam sekali 
belanja kira-kira berapa? 

J: Kalau untuk buku ya bisa sampai 200, 
300 gitu, kalau untuk makan sih mentok-
mentokko 150. 

T: berapa banyak kebutuhan yang anda 
beli dalam sekali belanja dengan kartu 
kredit? 

J: Kuantitas barangnya ? Ya bisa. Ya 
tergantung ya kalau satu buku harganya 
200 ya sudah satu itu tapi kalau harganya 
10 ribuan ya udah 20 . 
. . . saya ndak seberapa mementingkan itu 
sih ... harga, kualitas anu pokoknya saya 
suka ya udah beli. 

pembelian buku yang 
impulsif. 

-----~~~. 

Jumlah uang yang 
dihabiskan dengan kartu 
kredit lebih banyak untuk 

' 

beli buku daripada untuk 
makan 

I 

PS sering melakukan 
pembclian buku yang 

I 

sebelumnya tidak 
direncanakan. 

--..) 
0\ 



I p 11 T: Apakab anda sering berbelanja tidak 
sesuai dengan rencana anda, misalnya 
anda jalan-jalan tiba-tiba membeli 
barang yang tidak anda prioritaskan 
sebelumnya? 

ill J: Ya sering kayak gitu ha ha ... (sambil 
tertawa) ya itu yang bikin tagihan kaget-
kagetan kan yang kayak gitu. 

pl2 T: Mengapa kok anda sering belanja 
tidak sesuai rencana anda mungkin 
bisa beri alasan ? 

i12 J: ... mikimya walah ini uangnya tidak 
terbatas kok jadi pake, pake terus aja buat 
beli semuanya dan ternyata akhir bulan 
waktu tagihannya keluar ya itu sering 

1 pl97 
kaget (sambil tersenyum) 

T: Pernah nggak saat di toko buku itu dia 
nggak ada rencana untuk beli buku 
tahu-tahu di sana beli, beli, bcli pernah 
nggak kayak gitu ? 

so197 J: Oh sering tujuanya dia ke toko buku itu 
gini, pertama dia lihat di jalanan, ya di 
kios-kios di jalan ya oh ada buku ini 
keluar, komik ini keluar ya wes aku tak 
beli di Uranus, karena apa ya antara kios 
dan uranus lebih murah uranus ya dia 
pergi ke sana tujuanya untuk beli satu 
buku atau cuma dua buku tapi ketika di 
sana ada buku baru, buku baru, buku baru 

-....] 
-....] 

itu dia pasti beli kalau menurut dia bagus 
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p114 

i 114 

buat dia dan juga dek'e seneng keliatanya 
dia akan beli semuajadi sering sekali 
kayak gitu. 

T: Selain kuliah aktifitas anda sehari-hari 
apa? 

J: Bekerja kaliya. 
T: Bekerja di networker tadi ya? 
J : Ya networker dan beberapa hal lain lah. 
T: Hal-hal lain itu seperti apa? 
J: Yajualan trus buka bisnis scndiri, masuk-

masukin barang trus ngelesi segala 
macem. 

T: Apakah dari aktifitas anda seperti itu 
tadi menuntut anda untuk memakai 
kartu kredit? 

J: Emm ... bisa ya bisa nggak sih karena kan, 
kalau iya kan misalnya saya harus ngelesi 
komputer ya saya harus beli buku dong, 
ya ke toko buku lah, pengen belajar lagi 
tentang manusia ya saya harus beli buku 
tapi kalau ndak beli pun ya ndak papa, ya 
karena itu tadi karena kepengen ya bcli 
akhirnya. 

T: Contohnya cukup membantu itu 
gimana? 

J: ... Terus ban yak hal lain misalnya saya 
beli barang di carrefour atau di mana saja, 
belanja pake kartu kredit trus barangnya 
saya jual trus begitu laku kan dapat 
untung trus keuntungan itu yang saya 

·-----· 
PS mcnggunakan kartu 
krcdit scbagai sumber 
pinjaman untuk 
kcperluan usaha. 

Peran PS pada pekerjaan 
menuntut untuk 
menggunakan kartu kredit 
schinggatnenyebabkan 
kondisi keuangan yang 
t i dak stabi I. 

I 

I 

-...,) 
00 



pake untuk bayar kartu kreditnya jadi kan 
sama saja ndak keluar modal apa-apa 
gitu. 

. .. 

pl04 T: Apakah pengeluaran anda dalam 
--·· 

Pendapatan lebih kecil 
memenuhi kebutuhan dengan kartu dibandingkan 
kredit sebanding dengan pendapatan pengeluaran untuk kartu 
anda saat ini? kredit. 

i104 J: Aaa ... harusnya sebanding tapi ya itu 
cash jlownya lebih cepetan yang kartu 
kreditnyajadi ya akhirnya kalah. 

p107 T: Tapi menurut anda itu sebanding ndak 
dengan pendapatan anda? 

il07 J: 0 ... Kalau dihitung-hitung sih ya ndak 
sebanding. 

pl05 T: Jadi cash flownya itu gimana ? 
i 105 J: Ya lebih cepet daripada pemasukan 

--- -- ~-- - -- ·----·- ·-----

Faktor sosial p53 T: Selain faktor dari anda sendiri apakah lnfonnan sering Kcputusan pembelian 
ada faktor lain diluar diri anda yang terpengaruh oleh dengan kartu kredit 
mendorong anda untuk membeli penawaran penj ual. dipengaruhi oleh faktor 
barang tersebut ? ckstcrnal antara lain. 

i53 J: Ada faktor yangjual. I. Penjual yang cenderung 
p54 T: Kcnapa? ahli tentang produk 
i54 J: kalau misalnya yangjual tidakjualan dan tertentu. 

ndak menunjukkan barang kan saya ndak 2. Kelompok acuan atas 
kepingin beli gitu. dasar kegemaran yang 

------- ------ sama dan dipercaya. 
pl24 T: Maksudnya yang anda percaya untuk Punya kelompok teman 

memberikan informasi mengenai atas dasar kegemaran 
kebutuhan anda? sama yang 

;:z 
i 124 J: Oh ... informasi ya ada sih. mempengaruhi keputusan 

--



p125 T: Siapa aja yang anda pcrcaya? 
i 125 J: Ya temen-temen baik lah, temen-temen 

nongkrong ya, misalnya kalau saya perlu 
baca komik ya dari temen-temen yang 
suka baca komik, kalau film ya temen-
temen yang suka nonton film. 

pl27 T: Terus saran apa yang biasanya 
' disam paikan pad a and a'! 

i 127 J: Ya mereka cuma bi1ang makan di tcmpat 
sana enak lho ndak rugi beneran, baca 

I buku ini bagus ndak rugi ya cuma gitu 
aJa. 

pl28 T: Dan informasi tersebut anda percaya 
ya? 

i 128 
-- J: lya kan temen. 

··-

pl29 T: Terus tanggapan keluarga tentang 
penggunaan kartu kredit anda 
gimana? 

i129 J: Keluarga sih ndak pemah ikut cam pur ya, 
pokoknya mereka ada tagihan keluar ndak 
pemah dibuka ya langsung kasihkan saya 

-· -· 
jadi mcreka ndak tahu. 

Faktor psikologis p113 T: Dengan status anda saat ini apakah 
penggunaan kartu kredit cukup 
membantu anda ? 

i 113 J: Cukup-cukup membantu sekali. 
p130 T: Menurut anda mamiliki dan 

menggunakan kartu kredit suatu hal 
yang menyenangkan ndak ? 

i 130 J: Menvenan2.kan sekali. 

pcmbclian dcngan kartu 
kredit. 

~--~·····-·····-·· 

Tidak ada pengaruh 
kel uarga dalam 
keputusan penggunaan 
kartu kredit. 

Mempunyai perasaan 
positi f terhadap kartu 
kredit. 

Pengambilan keputusan 
pembelian dengan kartu 
kredit dipengaruhi oleh 
faktor psikologis antara 
lain. 
1. Mempunyai perasaan 

positifterhadap kartu 
kredit karena daoat 

I 
I 

I 

' 
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00 
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I 

--
p132 T: Jadi menurut anda san gat menjadi alat sebagai 

menyenangkan ya? pemuasan keinginan. 
i 132 J: Ya saat belanja menyenangkan, saat 2. Menggunakan kartu 

belanja. kredit ingin 
pl33 T: Terus motivasi apa yang mendasari menunjukkan status 

anda menggunakan kartu kredit dalam sosial sebagai orang 
berbelanja? yang dipercaya bank. 

i 133 J: Emm ... cuma pemuasan keinginan aja. 3. Penundaan waktu 
pl34 T: Jadi dengan kartu kredit itu keinginan pembayaran dinilai 

anda bisa terpuaskan dan hal itu sebagai keuntungan 
menyenangkan ya? daripada harus 

i 134 J: Iya, iya dimana-mana kan gitu, kalau kehilangan barang 
keinginanya terpuaskan kan seneng. dengan harga murah. 

4. Menentukan uang yang 

----"--~-

akan di bayarkan dengan 
p116 T: Jadi anda memakai kartu kredit Memiliki kartu kredit cara menyisihkan untuk 

mempunyai image lebih gitu ya? ingin dipandang lcbih pembayaran bulan 
i 116 J'. Ya bisa di bi\ang kayak gitu sih. oleh orang lain. berikutnya. 
p117 T: Contohnya seperti apa? 5. Menghindari tindakan 
i 117 J: Ya kan karena gini apa ya .. tidak semua pcmbelian dcngan kartu 

orang bisa mendapatkan kartu kredit dan kredit pada situasi 
salah satu yang bisa itu saya kan (sambil tertentu. 
tersenyum), kan punya nilai lebih 
dibandingkan beberapa orang mungkin 
kayak gitu lah. Ya sebenarnya nggak 
terlalu ngefek sih cuma ya paling buat 
gaya-gayaan dikit lah pakok'e punya gitu 
lho (sambil tersenyum). 

00 

L 



r pll8 T: Jadi menurut anda bentuk image itu 
I 

lebih dipercaya oleh bank? I 

I i 118 J: Yagitulah bener. 
I f---~--

I 
p94 T: Hal-hal apa saja yang mempengaruhi Informan menggunakan 

anda untuk membeli dengan kartu kartu kredit atas 

I kredit? pertimbangan waktu 
i94 .1: Pertimbangan itu, mbayarnya masih bulan pembayaran dan 

depan tcrus dengan kartu kredit kan kelebihan harga yang 
katakan itu harganya mahal sekali kan kita ditawarkan di asumsikan 
bisa nyicil meskipun dengan cicilan sebagai suatu 

I 
minimum trus yaitu kalau ada promosinya keuntungan. 
kita dapat lebih murah dan lebih praktis 
lagian. 

p131 T: Mengapa? 
i 131 J: Karena ya itu kan kita bebas belanja 

apapun tanpa terbatas dengan uang yang 
ada di dompet kita, ... pokoknya kita suka 
apa tinggal ambil, tinggal ambil, tinggal 

I 
ambil toh nanti di kasir tinggal nggesek 

.. _ gitu . 

I p135 T: Bagaimana anda mengatur keuangan Infonnan selalu 
anda terutama dalam hal berbelanja mengalokasikan 
dengan kartu kredit ? sej umlah uang untuk 

i 135 J: Keuangan di eksternal gitu? Ya mcmcnuhi kcwajibannya 
keuangan dari diri anda sendiri. Ya pada kartu kredit. 
pokoknya setiap saya menerima uang saya 
udah menyisihkan sebagian, njagani saya 
sisihkan ini untuk bayar yang bulan depan, 

I sudah memisah-misahkan uang. 
-00 
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pl36 

i136 
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p92 
i92 

p93 
i93 

--· 

pl41 

i 141 

p34 

i34 

--~ -· -~-

T: Pertimbangan apa saja anda 
menyisihkan uang dan waktu yang 
anda habiskan dalam berbelanja 
dengan kartu kredit ? 

J: Ya pertimbangan menyisihkan uang untuk 
bayar biar saya nggak kelilit utang terus 
gitu. 

T: Contohnya gimana ? 
J:. .. Saya pikir kapan lagi gitu lho ... kok 

jangka waktunya cuman I bulan trus 
kapan lagi saya bisa dapatkan ini dcngan 
harga murah dan saya sencng gitu lho, 
saya beli dan saya puas. 

T: Meskipun anda tabu resikonya ya ? 
J: Nah itu dia meskipun saya tahu rcsikonya, 

bener (sambil tersenyum). 
T: Trus usaha anda untuk menyelesaikan 

masalah tersebut gimana ? 
J: ... Sescgera mungkin untuk ya itu 

mencoba kontrol pemakaian kartu kredit 
dengan cara kalau pergi-pergi dan feeling 
ndak enak ya kartu kreditnya ditinggal di 
rumah. 

T: Feeling nggak enak maksudnya 
gimana? 

J: Feeling ndak enak itu misalnya kayak oh 
hari ini pergi sama temen-temen ke 
supermall misalnya dan kira-kira bulan 
itu sudah jadwalnya buku baru yang tcrbit 
atau iadwal apa saya pikir oh pasti ialan-

Informan lebih memilih 
membcli dcngan kartu 
kredit daripada 
kehilangan kcsempatan 
mcndapatkan harga 
murah. 

Tnforman berusaha untuk 
mcnghindari pcnggunaan 
kartu krcdit sccara 
berlebihan. 

----'----

I 

' 
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jalan ke toko buku kalau seandainya ke 
toko buku pasti kepengen beli buku, 
alamat jadi kartu kreditnya saya tinggal I 

f-------- - -l-·-
jadi meskipun saya kepengen pun saya 
gak bisa beli waktu itu. 

-- -----------------
l~crilaku sesudah p 138 T: Terus setelah anda mengalami lnforman merasa 1. Mengalami penyesalan 
pemhdian masalah finansial bagaimana pcr·asaan mcnycsal alas kcpulusan karcna bclanja barang 

anda '! pcmbcliannya dengan dcngan kartu kredit yang 
il38 J: Seneb (sambil tertawa) kartu krcdi t. tidak perlu. 

I p139 T: Seneb itu dalam arti apa ? 2. Masih ingin 
i139 .f: Dalam arti ya pusing oh ternyata sudah menggunakan kartu 

pake sekian banyak dan ternyata uang kredit karena masih 
uang yang sudah di alokasikan untuk membutuhkan dan 
bayar kurang sebanyak-banyaknya jadi ya mempunya1 perasaan 
itu, ... trus akhirnya bayar separuh trus positifterhadap kartu 
sisanya tangguhan bulan depan padahal kredit. 
bulan depan itu belanja Jagi. 

pl46 T: Karena apa itu ? 

I i 146 J: Karena ya ternyata barang-barang itu 

I pl37 
tidak sebera2a sa:ta butuhkan. 

-- ----~----- -----·------------- --I 
T: Bagaimana perasaan anda sctelah lnforman masih ingin 

dapat memenuhi kebutuhan dengan menggunakan kartu 
kartu kredit ? kredit karena merasa 

i 137 1: Ya sen eng. masih mcmhutuhkan. 
p147 T: Setelah mengalami masalah tersebut 

apakan anda masih mempunyai 
keinginan untuk berbelanja dengan 
kartu kredit ? ,....... 

00 

""" 
--- ______ I ·----- -----



il47 

pl48 
j 148 
p149 

i 149 

p150 
i 150 

--···- ··--L 

J: Ya, masih ada Jah karena kartu kredit itu 
masih perlu tergantung sayanya bisa apa 
ndak ngontrol. 

T: Jadi masih ingin pakai ya ? 
J: Ya masih ingin. 
T: Mengapa setelah anda dapat masalah 

sepcrti itu masih ingin pakai ? 
J: Karena kartu kredit ini baik-baik saja 

selama kita masih dapat ngontrol 
pemakaianya gitu, jadi kalau saya pribadi 
perlu kartu kredit itu. 

T: Jadi ndak kapok ya ? 
J: Ndak karena selama ini masih nemujalan 

untuk bayar utang. 
. 

00 
v. 
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Lampiran I. 

Data W awancara Informan JR 

I. ldentitas informan 

1. Nama (inisial) : JR 
2. Jenis kelamin : Laki-laki 
3. Tern pat I tanggallahir: Samarinda, 25 Januari 1983 
4. Usia : 23 tahun 
5. Agama :Kristen 
6. Pendidikan : S-1 
7. Pekerjaan 
8. Penghasilan I bin 
9. Status pernikahan 

: Wiraswasta 
: Kurang lebih 5 juta I bulan 
: Belum menikah 
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I 0. Jumlah kartu kredit 
Yang dimiliki : 5 kartu kredit. HSBC (2), BCA, ABN Amro dan 

ANZ 

II. Verbatim dan kategorisasi 

Wawancara tahap I 

KODE VERBATIM KATEGORI 
pl T: Anda sering menggunakan kartu kredit pada Keputusan 

jenis transaksi barang apa aja ? pembelian (U-7wt 
il J: Emm ... seperti baju, celana, atau untuk makan di to buy) 

restoran. 
p2 T: Jadi barang konsumtif gitu ya ? 
i2 J: Iva. 
p3 T: Terus pertimbangan anda untuk bertransaksi Perilaku 

dengan kartu kredit pada jenis-jenis barang konsumtif 
tersebut apa ? 

i3 J: Emm ... biasanya kalau untuk makan atau baju itu 
tidak dikenakan cash. 

p4 T: Jadi maksudnya tidak dikenakan cash itu Perilaku 
contohnya seperti apa ? konsumtif 

i4 r Tidak terkena cash 3 persen seperti di elektronik 
dan, ... jadi bisa bayarnya bisa mundur satu bulan 

'------
sampai satu bulan setengah. 

p5 T: Itu untuk semua jenis kartu kredit yang anda 
miliki seperti itu ? 

i5 J: lya. 
c.l&_____~_ T: Meng~ ko!< seljf!g__!tlenggunakan kartu I Perilaku 



i6 

p7 

i7 

p8 
iS 
p9 

i9 

kredit sebagai alat transaksi pembelian 
daripada anda bayar tunai ? 

J: Karena pembayarannya bisa mundur satu bulan 
itu tanpa kena bunga asal itu tidak telat 
mbayamya. 

T: Rata-rata anda sekali belanja menghabiskan 
uang berapa dengan kartu kredit? 

J: Relatifya nomina1nya antara 500 ribu sampai 1 
jutaan 1ah. 

T: Itu dalam sekali belanja ya ? 
J: Jya. 
T: Itu rata-rata untuk baju atau juga makan 

habisnya segitu ? 
J: Kalau makan sekitar 200-300 ka1au baju 500 

18~-: 

konsumtif 

Perilaku 
konsumtif 

Perilaku 
komsumtif 

r---:-::-~--t-=--k_a:~?ng S(_l~~!J-=u-=ta"-'.~~~~~~~~-~-+--~~--------1 
pi 0 T: Menu rut anda menggunakan kartu kredit Perilaku 

i 10 
sebagai alat transaksi pem belian itu sudah 
tepat ? 

J: Emm. _. tepat sebenamya, kalau ya, ... sangat tepat 
sih karcna bisa mundur itu lho kclebihannya. 

r----r~----~-

pll 

i 11 
p12 
i 12 

pl3 

i13 

p14 

i 14 

T: Jadi apa namanya, selama ini anda masih bisa 
bayar gitu ya ? 

J: Ya ada kendalanyajuga sih. 
T: Kendalanya itu seperti apa ? 
J: Ya menumpuk, utangnya menumpuk karena 

biasanya saya bayar dan pembayaranya minimum 
dan kredit pokoknya tambah besar dan juga kena 
interest bungaitu semakin besar kalau kita 
mbayamya mininmum, jadi semakin lama 
semakin bertambah saja. 

T: Jadi bunganya itu terakumulasi dari jumlah 
utang ya? 

J: Ya karena dibayar cuma minimum sekitar 10 
persen jadi 90 persen dari utang itu berbunga 
sehinnga menumpuk. 

T: Jadi menu rut anda sudah tepat nggak 
menggunakan kartu kredit? 

J: Sebetulnya tepat cuma gara-gara menumpuk itu 
jadi tidak tepat karena kita tidak bisa mengontrol , 

konsumtif 

Mengalami 
masalah 

keuangan 
Mengalami 

masalah 
keuangan 

Mengalami 
masalah 

keuangan 

·----t---{j(_ln jadir~:ca ya itu terbelit uta__Tl&__ _ I__ :--- . 
p 15 T: Trus mengapa kira-kira kok nggak bisa I Faktor psrkologrs 

mengontrol ? ! (AIIillidc opmion) 
i 15 J: Karen a kita merasa belanja dengan kartu kredit 

itu sangat enak dan tidak perlu mengeluarkan 
uang hanya seperti minjam, tapi lama-kelamaan 

~~~~-_t_e_rb~elit, terbelit sebingga_ll!ll:n_g_Jnenumpuls_ ___ _j~--~ _____ _ 
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semakin tidak bisa membayar. 
pl6 T: Selain membeli barang-barang tersebut 

apakah anda juga sering bertransaksi pada 
il6 jenis jasa? 

J: Jasa, ... tidak, tidak pemah 
pl7 T: Jadi cuma barang-barang yang seperti tadi 

anda sebutkan ya ? 
il7 J: Iva. 
p18 T: Apakah barang-barang yang anda beli Perilaku 

dengan kartu kredit itu sudah anda konsumtif 
prioritaskan sebelumnya ? 

i18 J: Emm ... tidak kebanyakan waktu saya lihat 
barang dan saya suka meskipun tidak pegang 
uang tapi dengan kartu kredit saya beli. 

p19 T: Kalau misalkan di dompet ada uang Perilaku 
sedangkan anda pengen beli barang apakah konsumtif 
anda juga menggunakan kartu kredit? 

il9 J: Iva. 
p20 T: Kenapa kok seperti itu ? Perilaku 
i20 J: Ya kembali seperti tadi bisa bayar utang satu konsumtif 

bulan gitu. 
p21 T: Jadi kartu kredit tidak anda anda gunakan Perilaku 

tidak hanya anda tidak punya uang aja ya, konsumtif 
anda punya uang pun anda gunakan kartu 

i21 kredit? 
J: Iva. 

p22 T: Apakah ada resiko yang anda terima akibat Faktor psikologis 
dari penggunaan kartu kredit tersebut ? (Perceived risk) 

i22 J: Ada seperti, gara-gara telat membayar dan lama 
tidak dibayar sampai didatangi debt collector di 
rumah. 

p23 T: Menurut anda resiko tersebut bisa muncul Mengalami 
dan anda terima itu kenapa ? masalah 

i23 J: Ya karena saya e ... bingung dengan keuangan 
membayamya, karena dengan bunga pembayaran 
yang minimun saya bayarkan dan dengan bunga 
yang terus berlipat-lipat sehingga menjadi beban 

! yang san gat berat buat saya dan sulit untuk 
___ j __ dlLmasiJ<lfua ditagil1_ sama debt cof!ect<z!:___ ___ _ 

f-~ - -----------
p2-l · T: Sejak kapan anda mengalami masalah Mengalami 

keuangan akibat dari penggunaan kartu masalah 
i24 kredit ? keuangan 

J: Emm, ... scjak sering saya pakai kartu kreditnya, 
scring belanja sekitar beberapa bulan kcmudian 

I terus menumpuk jadi ya kayak itulah. 
_ p2_:5 _ _j_!: And!!_l)akai k~"tu kredit suda!!__berap~Jaf)la ? _l 

"- ----~-----
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i25 J: Sekitar dua tahun. 
p26 T: Terns kebelit utang jangka waktunya sudah Men gal ami 

berapa lama? masalah 
i26 J: Terbelit utang dari sekarang sudah satu tahun. keuangan 
p27 T: Jadi yang satu tahun sebelumnya baik-baik 

aja ya dengan penggunaan kartu kredit anda 
i27 ? 

J: Baik-baik aja yang pertama. 
p28 T: Berapa kira-kira beban utang yang anda Mengalami 

tanggung sekarang? masalah 
i28 J: Sekitar 40 juta. keuangan 
p29 T: Apakah masalah keuangan anda cukup Mengalami 

membebani anda saat ini ? masalah 
i29 J: Emm, ... sangat membebani. keuangan 
p30 T: Contohnya seperti apa ? Mengalami 
i30 J: Ya jadi kesulitan untuk bayar kartu kreditnya dan masalah 

selalu membayar minimum dan pokoknya itu keuangan 
tidak habis-habis, jadi seperti hanya bayar 
bunganya aja setiap bulan. 

p31 T: Kira-kira ito bisa menganggu aktifitas anda Faktor psikologis 
sehari-hari apa ndak? (l'ercetved risk) 

i31 J: Aktifitas nggak, mungkin cuma stres aja. 
p32 T: Stresnya seperti apa ? Faktor psikologis 
i32 J: Ya sewaktu tagihan datang sudah seperti kita (Perceived risk) 

harus bayar gitu. 
p33 T: Terus setelah anda mengalami stres ito apa Faktor psikologis 

yang anda lakukan ? (Perceived risk) 
i33 J: Ya kerja cari uang sebaik mungkin supaya bisa 

membayar lebih dari minimun supaya cepat 
lunas. 

p34 T: Selama pikiran anda terbebani tersebut kira- Faktor psikologis 
kira membawa dampak negatif ndak terhadap (Perceived risk) 
diri anda? 

i34 J: Ya ada dampak negatif, ya seperti kepikiran aja 
terus. 

p35 T: Kayak susah tidur gitu ? Faktor psikologis 
i35 J: Ya ju~sah tidur. _jf_~erceived nsk)_ 
~-~-~ ~------~- ·-···--··--

p36 T: Setelah mengalami masalah keuangan Faktor psikologis 
tersebut apa yang anda Iakukan? (A for iva! ion) 

!36 ~y" >tu ke<J' dan bene. -bene; gmt dabm ke<J' 
supaya dapat cepat menyelesmkan itu supaya 

r-- __ ~ ~1dak terbelit lag1 _ ~-- ___ f-----· -· 
p37 Kira-kira selama kerja bebannya semakin Mengalami 

I ringan atau seperti biasa ? masalah 
i37 .1: Ya semakin ringan lah, kita kerjanya lebih niat keuangan 

dan mendapat uang banvak lebih membantu dari 
---·--'--------- ~ " -~ -~-----~~ 
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pada santai-santai aja gitu, semakin menumpuk. 
p38 T: Tetapi saat ini apakah masih menjadi beban ? Mengalami 
i38 J: Masih. masalah 

keuangan 
p39 T: Apakah ada orang lain selain anda yang Mengalami 

menerima dampak dari masalah yang anda masalah 
hadapi? keuangan 

i39 J: Ya ada mungkin, waktu sempat nggak bisa 
nbayar sama sekali e ... orang rumahjuga dicari 
sebagai penanggungjawab kalau saya, ... kalau 
aku alasan ndak ada orang di rumah atau apa tapi 
oran_g_ rumah yang diancam-ancam. 

p40 T: Orang rumah itu siapa aja ? Mengalami 
i40 J: Ya saudara-saudara saya trus pembantu rumah masalah 

tangga. keuangan 
p4l T: Apakah orang rumah membantu anda setelah Men gal ami 

tabu anda mengalami masalah tersebut ? masalah 
i41 J: Emm, ... pernah membantu tapi lama-kelamaan keuangan 

2'3 bosen mbantu jadi disuruh nyelesaiin sendiri. 
P42 T: Jadi orang rumah sekarang seperti keluarga Faktor sosial 

sudah tidak bisa membantu apa-apa ya yang (Family life 
nyelesaikan anda sendiri ? cycle) 

i42 J: Ya orang rumah sudah tidak mbantu, tapi pacar 
(tunangan) saya mau mbantu untung saja pacar 
saya mau mbantu. 

p43 T: Oh jadi sekarang pacar (tunangan) anda yang Faktor sosial 
bantu, contohnya seperti apa ? (Family life 

i43 J: E, ... kadang bantu uang aja dan mbantu kerjaan, cycle) 
tapi kebanyakan mbantu uang aja kan kita sama-
sama kerjanya. 

··---:---:--
p44 T: Kerja sama-sama itu gimana ? Faktor sosial 
i44 J: Kan kita kerja di tempat yang sama tapi ia sudah (Family life 

tahu masalah saya jadi ya mbantu-mbantu saya cycle) 
untuk melunasi kartu kredit yang sekarangjadi 
be ban. 

p45 T: Jadi kerja sama itu anda membuka usaha 
bersama gitu, and a dengan pacar (tunangan) 

i45 l anda? 
----------

J _lya _ 
--- ----- - - - ~- --1-----. 

p46 T: Setelah anda mengalami masalah tersebut Perilaku sesudah 
apakah anda tetap berkeinginan untuk pembelian 
mcnggunakan kartu krcdit? 

i46 J:Emm, .. tya. 
------------------- -----------~------------

p47 t Mcngal"? l'ecilakn >e>ndah 
i47 .1: Yakarena jangka waktunya, tapi untuk saat ini pembelian 
l_~ fok~_T11~ _untuk nvelesaiil1_dul~II~nti kala~ suda~_l_ ____ --. ---· --------



cari uang dan uangnya sudah banyak tetep 
menggunakan kartu kredit tapi berusaha tidak 
telat jadi tidak menjadi beban lagi. 

p48 T: Kebutuhan-kebutuhan apa aja yang ingin Pengenalan 
anda penuhi saat ini ? kebutuhan 

i48 J: Kalau kebutuhan ya banyak sekali, ya karena 
setiap jalan-jalan ngeliat sesuatu jadi pen gen. 

p49 T: Contohnya pengen itu pada barang seperti Pengenalan 
apa? kebutuhan 

i49 J: Ya seperti baju, sepatu, makanjuga terutama 
sering_ (sambil menguap) 

p50 T: Kalau makan biasanya sama siapa ? Faktor sosial 
i50 J: Ya sama pacar (tunangan) sayajadi mau nggak (Family /ile 

mau hams nbantu karena ikut makan. eve/e) 
p51 T: Oh gitu ya jadi makan sama pacar (tunangan) Keputusan 

anda habisnya ya segitu ya, berapa ? pembelian (How 
i51 J: 200 sampai 300 ribu. IIIllCh to hU)'} 

. ---·'-'------
p52 T: Mengapa kabutuhan-kebutuhan terscbut Pcngenalan 

ingin anda penuhi saat ini ? kebutuhan 
i52 J: Emm, karena bagi saya kalau untuk makan itu 

saya tidak sa yang uang karena juga sehat, ya ada 
gunanya dari pada untuk hal-hal lain, jadi enak 
dibuat makan. 

p53 T: Kalau tadi yang baju, celana tadi mengapa Pengenalan 
ingin anda penuhi saat ini ? kebutuhan 

i53 J: Ya sayajuga mengikuti trendjadi ya sering-
sering beli baju, gak tahu kenapa kok sering beli 
juga, juga sering ditawari, ... sungkan terns beli. 

p54 T: Ditawari sama siapa kok and a bisa sungkan ? Faktor sosial 
i54 J: Sama yang punya butik, toko-toko itu ada yang (Opinion leader) 

kenai kita kan di telpon ditawari ada barang baru 
ya kita kan beli, jadi sering beli lah. 

p55 T: Jadi anda sudah menjadi pelanggan dari Faktor sosial 
salah satu butik yang kebetulan milik ternan (Opinion leader) 

i55 anda gitu? 
J: Ya benar, betul. 

p56 T: Apakah mengikutifashion atau model tadi itu Faktor psikologis 
merupakan hobby anda ? (Motifego 

i 56 J:_Y'S_sangat metn__(l_Tlg seriJlg saya 21gikutin ___ defensive) 
~~·---· ---- --r--cc--- ----·-- ---~--c-

p57 T: Terus menurut anda gunanya apa kok Faktor psikologis 
mengikuti model ? I (Motif ego 

i57 J: Ya. supaya tampil berbeda dan makin menarik aja 1 defensive) 

·-~ 

g>lu j_' p58 l': Tampil beda dan menarik itu menu rut ari'da F-aktor ps~kolog1s 
punya segi positif ndak? (Motif ego 

i58 _.J_:__segJ positif11ya Yil_mungkln £_~ma dtpandill1g ___ __ d_!J!:mtvCV_ __ j 
--



194 

gimana gitu sama orang lain gitu, nggak 
dipandang rendah gitu aja. 

p59 T: Sering di puji sama orang seperti itu ? Faktor psikologis 
i59 J: Ya kadang-kadangjuga ada pujian, tapi saya (Motif ego 

nggak mengharapkan pujian, supaya ndak defensive) 
direndahkan gitu ~a. 

p60 T: Jadi supaya nggak dianggap rendah anda Faktor psikologis 
pakai baju-baju yang modis gitu ya ? (Motif ego 

i60 J: Ya betul. defensive)_ 
p6J T: Apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut yang Pengenalan 

anda sebutkan tadi ingin anda penuhi semua kebutuhan 
atau memenuhi kebutuhan yang anda 

i61 prioritaskan ? 
J: Ya kalau baju ya sering ya saya penuhi dan kalau 

makan sih hampir tiap minggu beberapa kali gitu 
pasti Ia_~ 

p62 T: Jadi itu sudah prioritas anda gitu ya ? Pengenalan 
i 62 J: Ya sudah prioritas say a. kebutuhan 
p63 T: Kira-kira frekuensi anda pakai kartu kredit Perilaku 

untuk beli barang-barang tersebut itu berapa konsumtif 
i63 kali? 

J: Sekitar delapan kali, sepuluh kali. 
p64 T: ltu tiap bulan ya? Perilaku 
i64 J: Ya kalau seminggu kira-kira makannya enam kali konsumtif 

beli bajunya dua kali. 
p65 T: Jadi 8 sampai 10 kali itu antara makan dan Perilaku 

beli baju ya ? konsumtif 
i65 J: Iya kebanyakan untuk makan selain beli baju. 
p66 T: Kalau melihat kondisi ekonomi anda saat ini Pengenalan 

kebutuhan yang anda inginkan tadi itu sudah kebutuhan 
sesuai ndak ? 

i66 J: Emm, ... sesuai nggak sesuai, ... gimana ya 
ngomongnya ya gimana ya menurut saya sudah 
kebutuhan meskipun pernah kebelit utang nggak 
karuan dan sekarang masih terbelit utang tapi 
gimana lagi ya kayak ada kesempatan gitu lewat 
kartu kredit. 

--· ----~-- ------· 

p67 T: Ada kesempatan maksudnya gimana? Faktor psikologis 
i67 J: Ada kesempatan untuk beli-beli daripada tidak (4ttitude opinion) 

pegang kartu kredit kan, kalau nggak punya uang 
kita kan nggak bisa beli. 

-·· --
p68 T: Kalau melihat penghasilan anda yang Faktor 

perbulan 5 juta itu kira-kira kebutuhan itu demografis 
sesuai ndak? (pendapatan) 

i68 l J: E, ... sebetulnya sesuai sangat sesuai tetapi ya 
masih nvicil utanLJnva vang dahulu vang masih 

----- --~----<.,;-' __ ,~---- - - ------~-- ------
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menum_puk itu jadi sekarang tidak sesuai. 
p69 T: Apakah kebutuhan yang anda penuhi Pengenalan 

memang dari keinginan anda sendiri ? kebutuhan 
i69 J: Ya dari saya sendiri. 
p70 T: Jadi ndak ada orang lain yang mendorong Pengenalan 

anda untuk punya kebutuhan seperti itu ya ? kebutuhan 
i70 J: Tidak. 
p71 T: Selain faktor dari anda sendiri apakah ada Faktor sosial 

faktor lain diluar diri anda yang membuat (Family life 
anda mempunyai kebutuhan tersebut? cycle) 

i7l J: Ya jarang sih cum a kecuali untuk mbelikan pacar 
(tunangan) saya gitu aja. 

p72 T: Jadi di sam ping memenuhi kebutuhan anda F aktor sosial 
juga memenuhi kebutuhan pacar gitu ya ? (Family life 

i72 J: lya. cycle) 
p73 T: Bisa disebutkan kebutuhan pacar (tunangan) Faktor sosial 
i73 itu apa aja? (Fami~v life 

J: Ya kadang sama seperti saya baju, makan gitu. eve/e) 
p74 T: Terus untuk memenuhi kebutuhan pacar Perilaku 

(tunangan) tadi itu frekuensi belanjanya konsumtif 
i74 berapa kali ? 

J: Kalau makan kan bareng terus jadi ya sama saja 
sama saya, kalau baju sebulan sekali dua kali. 

p75 T: Apakah dengan memiliki kartu kredit itu Faktor psikologis 
lebih merangsang anda untuk memenuhi (Motivation) 
kebutuhan-kebutuhan tersebut ? 

i75 J: Ya sangat, karena kita merasa tanpa uang kita 
bisa beli segalanya. 

p76 T: Tadi anda bilang meskipun anda punya uang Faktor psikologis 
and a tetep beli dengan kartu kredit ya ... (Motif.utili::ation) 

i76 J: Ya karena itu tadi dari keuntunganya kalau kita 
ndak mbayar telat ndak kena bunga apa-apa, tapi 
sayangnya telat terus (sambil tersenyum). 

p77 T: Kenapa kok bisa telat terus ? 
i77 J: Kadang lupa, kebanyakan sih gara-gara lupa, tapi 

tetep kita cara mbayamya minimun jadi semakin 
terbelit, tapi gimana Jagi mau kepingin barang ya 
beli aja gitu. 

. 

p78 T: Di mana biasanya anda memenuhi kebutuhan Keputusan 
tersebut? pembelian 

i78 .L__'y'a di _Mall, kadang di TP, SOGO, PTC. ____ (Wher!' to buy) 
--~·--

p79 T: Apakah barang-barang tersebut mempunyai Keputusan 
kualitas merck yang bagus ? pembelian (TVhat 

i79 
-···--

J: Iya biasanya saya beli selalu bennerek. fo buv) 
~ ---· ···-··- ·--···~-·-··--··-r-·--
p80 T: Contohnya ? Keputusan 
i80 1 J: Ndak mesti ya kadang yang kaos biasa Giordano, 
~·~--~---·· 

pe1_nbelian (Wha!_ 
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One two Six i 126) gitu. to buy) 
p81 T: Kalau makan pakai kartu kredit biasanya di Keputusan 

mana? pembelian 
i81 J: Ya kadang di Duck King, Xo Cuiisin ya paling (Where to buy) 

biasa Bentoya lah. 
p82 T: Terus usaha anda dalam mencari informasi Pencarian 

tentang keberadaan barang-barang, harga, informasi 
kualitas, tempat jual tersebut dari mana ? (Somber niaga) 

i82 J: Ya darijalan-jalan itu aja kita lihat, kalau kualitas 
atau bagus ya audah tahu lah, kadangjuga lewat 
majalah 

p83 T: Jadi berkunjung langsung di tempatnya ya ? Pencarian 
i83 J: Ya berkunjung langsung. informasi 

(Sumber niaga) 
p84 T: Berkunjung langsung ndak ada rencana tahu- Keputusan 

tahu beli gitu ? pembelian 
i84 J: Ya kebanyakan gitu, ada barang baru lihat bagus 

beli. 
p85 T~ Terus selain datang langsung itu mendapat Pencarian 

informasi dari mana ? apakah ada orang lain, informasi 
media cetak, elektronik atau gimana ? (Sumber niaga) 

i85 J: Biasanya sih ada brosur-brosur juga, di tv, tapi 
jaran_g lah kebanyakan dari brosur-brosur aja 

p86 T: Brosurnya di kasih ke anda atau anda cari Pencarian 
sendiri? informasi 

i86 J: Biasanya di kasih, lewat di toko-toko, di kasih (Sumber niaga) 
ntik saya lihat di rumah kalau menarik saya 
datangi lagi tempatnya. 

p87 T: Bentuk informasi seperti apa yang biasanya Pencarian 
anda terima darri brosur tersebut? informasi 

i87 J: Ya seperti barang-barang baru, terusjuga ada itu (Sumber pribadi) 
lewat telpon dari butik temen saya ngasih tau ada 
barang baru. 

p88 T: Sebagai pemilik kartu kredit somber Pencarian 
informasi mana yang sering anda cari untuk informasi 
memenuhi kebutuhan anda ? (Somber niaga) 

i88 J: Ya, ... sumber informasi maksudnya gimana 'J Ya 
misalkan saya pcmilik kartu krcdit ini terus 
saya cari informasi dimana yang menycdiakan 
fasilitas scsuai kartu kredit saya. 

i88 J: Oh, ya ada kan dari kartu kreditnya, kan biasanya 
tiap bulannya ngeluarin kayak buletin gitu ada 
barang-barang apa, ada keuntungan kalau pake 
kartu kredit itu. 

--- -------.-·------
p89 T: Jadi dari brosur tagihan per bulan tadi ya ? 
i89 J: lya he eh, itujuga ada tennasuk kan ada diskon------- . -·-------·-------·-------'---------------·--
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diskon menarik kan di situ. 
p90 T: Terus anda kebanyakan tertarik dengan yang 

di tawarkan ? 
i90 J: Ndak cuman kadang-kadang. 
p91 T: Apa yang ingin anda dapatkan dari somber Pencarian 

tersebut berkaitan dengan kebutuhan anda ? informasi 
i91 J: Ya mungkin yang saya dapat yang dari sumber (Sumber niaga) 

tadi diskon-diskon aja dari restoran-restoran, 
kebetulan restoran-restoran itu langganan saya, 
jadi lebih murah ya lebih bagus. Kalau untuk baju 
saya tetep ke butik langganan. 

p92 T: jadi untuk kebutuhan makan kebanyakan Pencarian 
and a dapat dari brosur dari pihak provider ya informasi 
? (Sumber niaga) 

i92 J: Iva betuL 
p93 T: Selain hal-hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan yang anda pen ubi apakah layanan 
fasilitas kartu kredit juga menjadi prioritas 
pencarian informasi anda ? 

i93 J: Ndak, tidak. 
p94 T: Jadi layanan kartu kredit bagi anda ndak 

penting ya? 
i94 J: kalau layanan diskon ya itu tadi, tapi kalau 

layanan lainnya ndak ada lah layanan lainnya. 
p95 T: jadi layanan kartu kredit seperti diskon itu 

menu rut anda ndak menarik ya ? 
i95 J: Ya itu ada yang nggak menarik. 
p96 T: Sumber informasi apa aja yang biasanya Pencarian 

anda gunakan untuk mengetabui adnya informasi 
fasilitas kartu kredit di tempat-tempat (Sumber niaga) 
tertentu? 

i96 J: Ya selain dari buletin itu kadangjuga di depan-
depan toko di mall-mall ada juga ditulis kalau di 
sana ada diskonjika pakai kartu kredit apa gitu, 
menerima diskon kartu kredit HSBC kadang-
kadang itu menarikjuga. 

p97 T: Dan anda sering tertarik oleh penawaran Faktor psikologis 
tersebut ya ? (AIIttude opinion) 

s97 J: Kalau memang tokonya saya seneng atau saya 
pernah beli di sana dan ditambahi dengan diskon 
ya saya masuki, kalau toko yang saya nggak suka 
va ndak. 

.. .. 
p98 T: Jadi bagi anda nggak penting ada diskon ya, Faktor psikologis 

yang pcnting barangnya saya suka ya saya beli (Au ttude opinion) 
I gitu? 

i98 ____ ~_il, kalau ad~~kon ya lebih bagus gitu aja·~--
-·-·-



198 

p99 T: Kalau misalkan ada diskon tapi barangnya Faktor psikologis 
nggak anda suka gimana ? (Attitude! opinion) 

i99 J: Emm, ... ndak saya beli. 
plOO T: Kenapa anda kok mementingkan barang yang Faktor psikologis 

anda suka? (Attitude! opinion) 
ilOO J: Ya buat apa kalau saya beli meskipun murah tapi 

nanti ndak terpakai. 
plOl T: Setalah anda mendapatkan informasi dari Evaluasi 

berbagai sum ber terse but, kebutuhan apa saja alternatif 
yang anda prioritaskan untuk anda penuhi? 

ilOl J: Ya tetep itu makan, makan untuk sehari-hari 
sering saat malam minggu gitu, kalau pakaian ya 
setiap_ bulanpasti beli. 

p102 T: Meskipun anda menerima informasi dari Evaluasi 
berbagai macam produk tetap yang anda alternatif 
penuhi kebutuhan pakaian dan makan gitu ? 

il 02 J: Iya. 
·~ -·----"~------

pl03 T: Kenapa anda sering makan di luar daripada Faktor sosial 
di rumah? (Tune 

il 03 J: Karena saya kerjanya ya ndak di rumah jadi expend1iure) 
selalu di luar, jadi makan pagi, siang bahkan 
mal am selalu di luar jarang c!i rumah. 

pl04 T: Dan anda pun pilih restoran yang terkenal, Faktor psikologis 
punya nama gitu ya ? (Attitude opinion) 

il04 J: Iva karena gimana ya, enak mau dimana lagi 
p105 T: Beda nggak makan di tempat-tempat biasa Faktor psikologis 

dengan di Duck King seperti yang anda sebut (Attitude, opinion) 
tadi? 

il05 J: Ya beda karena masakannya lain. 
-· 

pl06 T: Apakah pertimbangan anda hanya Faktor psikologis 
masakannya aja gitu ? (Motif ego 

il06 J: Emm, ... ya lebih berkelas lah gimana gitu, ... ya defensive) 
selain kadang gengsi tapi tetep amang enak dari 
tempat lain. Kalau seperti Duck King di tempat 
lain ndak ada, katakan seperti bebek peking kalau 
di tempat lain kan bebek madura, nasi bebek kan 
lain gitu 

-~--- ·-··--- -. -----
p107 T: Selain mempertimbangkan masakannya Faktor psikologis 

rasanya juga gengsi makan di tempat seperti (Motif ego 
itu dan rasanya punya nilai lebih gitu ya ? defensive) 

i 107 J Ya bener juga dan di tempat lain ndak ada yang 

------ jual 
pl08 T: Dan anda selalu makan sama pacar 

(tunangan) anda atau sama temen juga ? 
il08 J: Jarang kalau sa rna temen, ndak pernah kalau nda1 

----· ---- -·- _ .. S(lJ!~_5)audara \a 5?-illil J2<1£3!_itu tok_~~~- ____ 



p109 T: Terus pertimbangan apa saja yang mendasari Evaluasi 
anda memprioritaskan kebutuhan tersebut ? altematif 

il09 J: Ya ka1au untuk makan ya itu tadi karena tempat 
lain nggak nyediakan itu ~a, kalau untuk baju 
memang sesuai trend dan memang kebutuhan 
sehari-hari yajadi sudah saya pertimbangkan 
untuk saya prioritaskan. 

pliO T : Apakah faktor tersedianya fasilitas kartu Evaluasi 
kredit juga menjadi pertimbangan anda alternatif 
dalam memprioritaskan kebutuhan ? 

iII 0 J: Tidak, tidak terlalu, cuma ya itu kalau ada diskon 
di tempat-tempat yang saya suka gitu aja. Kalau 
ndak meskipun diskon tapi saya ndak suka ya 
ndak terlalu saya prioritaskan. 

pill T: Misalkan anda makan atau anda mau beli Faktor psikologis 
barang tetapi di tern pat itu nggak ada fasilitas (Attitude opinion) 
kartu kredit sedangkan anda pengen beli itu 
gimana? 

i l l l J: Ya tetep saya beli karena saya suka meskipun 
ndak ada diskon. 

p112 T: Jadi transaksi dengan uang cash ya bukan Faktor psikologis 
melalui kartu kredit ? (Importance of 

i 112 J: Oh kalau itu maksudnya, ... kalau untuk barang purchase) 
kalau cashjarang ya saya selalu pake kartu kredit 
karena rata-rata sekarang sudah bisa pake kartu 
kredit. 

p113 T: Jadi rata-rata barang yang anda beli di toko-
toko sudah menyediakan fasilitas kartu kredit 

i113 ya? 
J: Ya, karena saya belinya ndak di pasar, kalau di 

pasar nggak ada fasilitas kartu kredit (sambil 
tersenyum). 

pl14 T: Kalau di pasar blauran gitu mungkin nggak 
ada ya? 

i 114 J: Nggak ada kalau pasar blauran ha ha ... (sambil 
tertawa) 

pll5 T: Kalau di TP, tugu pahlawan maksudnya itu 
gimana? 

i 115 J: Wah itu apa1agi itu, itu tempat tukang saya bel i 

-- -----
itu ha ha ... ( sambil tertawa) 

--~-- -------~~-----· ------------- . 
pll6 T: Mana yang anda prioritaskan memenuhi Evaluasi 

kebutuhan dengan kartu kl-edit atau alternatif 
kebutuhan yang tidak dapat dibeli dengan 
kat·tu kt'edit? 

i 116 J Emm, ... yang pasti yang dengan kartu kredit 

L karena bisa ngutang gitu aja, kalau untuk uang ----- ---------~ 
________ __j 
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cash gara-gara terbiasajadi eman,jadi uang cash 
saya gunakan untuk bayar tadi itu minimumnya 
dan bunganya jadi tetep seperti selanjutnya 
terbelit-belit. 

p117 T: Jadi maksudnya terbiasa itu gimana ? Faktor psikologis 
i117 J: Jadi meskipun punya uang saya pikir kalau saya (Attitude/opinion) 

gunakan untuk beli barang tersebut uang itu habis 
saya ndak bisa mbayar yang minimumnya, paling 
nggak lebih banyak sedikit lah saya bayar seperti 
itu selaftiutnva. 

p118 T: Apakah anda selalu memprioritaskan Evaluasi 
kebutuhan yang selalu memuaskan anda ? altematif 

illS J: Ya pasti kebanyakan gitu. 
p119 T: Jadi kebutuhan baju, makan seperti tadi Evaluasi 

memuaskan keinginan anda ? alternatif 
i 119 J: Iya 

-·-

p120 T: Hal-hal apa saja yang mempengaruhi anda Faktor psikologis 
untuk membeli dengan kartu kredit? (Importance of 

i120 J: Ya yang pertama yang tadi itu bisa tenggang satu purchase) 
bulan itu kan nggak bisa kena bunga sebetulnya 
cuma itu aja. 

pl21 T: Kalau dalam sekali belanja dengan kartu Faktor psikologis 
kredit itu kira-kira uang yang anda habiskan (Importance of 
berapa? purchase) 

i 121 J: Ya itu sekitar 500, 1 juta kalau makan sekitar 200, 
300an. 

p122 T: Mengapa anda memutuskan untuk memenuhi Faktor psikologis 
kebutuhan tersebut dengan kartu kredit ? (Importance of 

i122 J: Ya itu tadi kembali seperi itu tadi bisa ngutang purchase) 
gitu aja. 

p123 T: Apakah pengeluaran anda dalam memenuhi Faktor 
kebutuhan dengan kartu kredit sebanding demografis 
dengan pendapatan anda ? (Pengel uaran) 

i123 J: Eee, ... sebanding tapi gara-gara yang dulu belum 
lunas itujadi ndak sebanding karena saya belum 
melunasi yang dulu jadi tetep berlipat-lipat terus 
mbayarnya ya agak susah gitu. 

·-·- ··-· 

p124 T: Jadi pengeluaran pakai kartu kredit lebih Faktor 
besar dari pada pendapatan gitu ? demografis 

il24 J: Ya, gara-gara bunga-bunga yang ditimbulkan itu, ( Pengel uaran) 
karen a mbayamya cum a minimum jadi mbulet 

____<lla ·----f-----------r- - ·--·------· . 
p125 T: Apakah dalam pekcrjaan anda saat ini 

menuntut anda untuk mcnggunakan kartu 
i 125 kredit? 

J: Kalau tuntutan peke~jaan bukan, ya cuma beli-::__ _ ______ -------·--- . . - --~ 
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beli gitu aja, untuk kebutuhan makan sehari-hari 
dan beli baju gitu aja bukan untuk tuntutan 
pekerjaan 

p126 T: Jadi aktifitas kerja sama sekali ndak 
menunutut menggunakan kartu kredit gitu ? 

i126 J: Ndak. 
p127 T: Selain bekerja aktifitas anda sehari-hari apa ? Faktor sosial 
i127 J: Ya olah raga fitness gitu aja. (Time 

expenditure) 
p128 T: Di mana tempat fitness yang anda ikuti ? Faktor sosial 
i 128 J: Di Celebrity di TP. (Time 

expenditure) 
pl29 T: Apakah aktifitas tersebut menuntut anda Faktor sosial 

untuk menggunakan kartu kredit dalam (Time 
memenuhi kebutuhan ? expenditure) 

il29 J: Ya, iya kadang untuk beli suplemen, kadang 
untuk beli alat-alat seperti bajunya, kutang-
kutangnya itu kalau saya beli juga pake kartu 
kredit ---- -

pl30 T: Kalau beli suplemen kayak susu itu beli di Keputusan 
mana? pembelian 

i 130 J: Ya beli disana kan ada yang nyediakan suplemen (Where to buy) 
kayak susu. 

p131 T: Dan di Celebrity itu juga nyediakan fasilitas Keputusan 
kartu kredit ya ? pembelian 

i 131 J: Ada mesti ada untuk bayarnya aja bisa pake kartu 
kredit kok. 

p132 T: Terus anda bayar fitness itu juga pakai kartu Keputusan 
kredit? pembelian 

i 132 J: lya pakai kartu kredit karena mbayarnya di sana 
terikat kontrak setahunjadi mbayarnya pake 
kartu kredit 

p133 T: Kalau boleh tahu berapa nilai kontrak Keputusan 
i133 setahun? pembelian (How 

J: Emm, ... 4 juta 800 setahun sebulannva kena 396. to much) 
p134 T: Jadi kalau jadi member itu minimal satu Faktor sosial 

tahun ya? (Time 
i 134 1 Minimal satu tahun tapi saya bayar pake BCA expenditure) 

jadi bayar 10 kali gratis 2 bulan, tapi harus bayar 

I di depanjadt 396 kali l 0 nanti dapetnya 12 bulan 

--- +-Jadi _T11ba'>'_arnya ny1gil 1ewat BC.:.6:_ __ . --------
pl35 , T: Terus untuk suplemen yang tadi itu kira-kira Keputusan 

~~~ '~" '' '" P'"'"" a pa y'"g ouda pen uhi 1 
pembelian (What 

I135 asan) a susu protem_ susu protem aJa say a to hz~v) 
____ e_lt_nva susu 2rotem aJa. 

--~ 

p 13~ _eperti .'\I ega I\ tass gitll_l__ ___ Keputusan 
----- ------------
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il36 J: Ya mirip kayak gitu tapi susu pure protein. pembelian (What 
to buy) 

pl37 T: Alasan anda ikutfitness itu apa ? Faktor psikologis 
i137 J: Ya selain hobby ya buat olah raga biar ndak (Motivation) 

sering sakit-sakitan. 
p138 T: Deugau status anda saat ini apakah Faktor psikologis 

penggunaan kartu kredit cukup membantu (Motif utilization) 
il38 anda? 

J: Ya membantu sekaligus mencekikjuga, 
sebetulnya kalau kita punya uang dan cepet 
mbayar sih enak-enak aja ya pake kartu kredit, 
tapi yang saya alami ya belum tuntas yang 
pertama terus saya gunakan yang Jain jadi ya 
mbulet ae ndak selesai-selesai. 

p\39 T: Membantunya seperti apa ? Faktor psikologis 
i139 J: Membantu ya seperti tadi untuk fitness kan kalau (Mott/utili::atton) 

pake kartu kredit ada diskonnya dua kali dari 
pada langsung bayar setahun kan itu kan sudah 
sangat anu, ... kalau ndak ada kartu kredit kan 
kita mungkin aja ndak, saya mungkin aja ndak 
mau ikut kalau langsung di suruh bayar 5 juta. 

pl40 T: Terns mencekiknya tagihan per bulan itu ya ? 
i 140 J: Ya mencekiknya itu aja mbulet-mbulet itu. 
pl41 T: Menurut anda memiliki dan menggunakan Faktor psikologis 

kartu kredit apakah dapat meningkatkan (Class 
image diri anda ? consciousness) 

i 141 J: Ya kadang, dulu sih seperti itu sekarang sudah 
agak banyak yang punya kartu kreditjadi ndak 
terlalu lah. Jadi sebenemya orang yang punya 
kartu kredit itu bukan orang yang punya uang, 
orang yang punya utang gitu aja. 

pl42 T: Jadi anda sadar ya sebenernya orang yang Faktor psikologis 
punya kartu kredit itu orang yang sering (Attitude opinion) 

i142 ngutang gitu ? 
J: Iya nggak punya uang bukan orang yang punya 

uang, kalau orang yang punya uang bayar cash 

1-------- ~-· ~l!_ll_EI: _____ ~-- -1-------- ·-~~ 

p\43 T: Tapi kan tadi anda bilang meskipun anda 

I punya uang tadi tetap menggunakan kartu 
kredit gitu ya, jadi apakah anda tipe 01·ang 
yang punya uang atau punya utang? 

i\43 J: Sekarang punya utang, kalau mungkin punya 

1--------
uang saya nggak pak(!_ kartu kredit. 

------
pl44 T: Kalau dulu sebelum punya utang? 
i 144 J: Oh dulu punya uang tapi tetep, maksudnya punya 

____ l _ ____ll1lng kana, . dapat fasilitas telat satu bulan gitu _j__ _____________ 
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il45 

pl46 

il46 
pl47 

i 147 

aja ndak kena bunga gitu aja, tapi gara-gara 
terlilit gituya iadi punya utang. 

T: Terus dulu punya image itu seperti apa ? 
J: Ya dulu kan jaang yang punya kartu kredit jadi 

pasti disangka orang kaya gitu aja sekarang kayak 
orang punya utang gitu. 

T: Tapi awalnya dulu pertama kali pakai kartu 
kredit image yang ada dalam diri anda itu 
anda dianggap orang kaya gitu ? 

--~_lyagitu~. ~--~---~- _ _ _ 
T: Apakah image yang anda sebutkan tadi itu 

dapat meningkatkan status sosial anda ? 
J: Ya nggak ngcrti ya, lihat orang yang mandang aja 

ya kalau dulu sih kayaknya ia kalau sekarang sih 

203.' 

Faktor psikologis 
(Class 

conciousness) 

Faktor psikologis 
(Chiss 

conciousness) 

·------~~----

Faktor psikologis 
(Class 

conctousness) 

~-----+-.:..::n-"'g,"-ga:c.:k::....ccta:..::.u_l..:.ca;zgl~· yc...:.a..:._ -~ ----~-------1 
T: Selama ini orang yang memandang anda pake 

kartu kredit itu tanggapannya gimana? 
J: Ya seperti oran~ Yaf1g_IJ_a_nyak uang sih tetep. 
T: Seneng nggak dianggap gitu ? 
J: Ya seneng. 

Faktor psikologis 
(('lass 

CO/IC/Ol/SJ1ess) 
Faktor psikologis 

(Class 
conctousness) 

1------+-----------· ···--···-~--·------+---:------:--,----i 
pi 50 T: Apakah ada kelompok dalam aktifitas anda Faktor sosial 

p148 

j 148 
p149 
il49 

sehari-hari yang mempengaruhi anda untuk (Fanulv life 
berbelanja dengan kartu krcdit ? cycle) 

i 150 J: Eee, ... kelompok ndak ada ya, cuman pacar 
(tunangan) saya aja. Nggak ada lagi. 

p 151 T: Oh jadi cum a pacar and a aja ya yang 
mempengaruhi pakai kartu kredit ? 

i 151 J: Ya sedikit demi sedikit iya, karena buat makan, 
buat beli apalah. 

pi 52 T: Contohnya seperti apa, apakah pacar 
(tunangan) anda langsung minta makan pakai 
kartu kredit gitu ? 

il52 J: Oh ndak ya makan trus saya inisiatifnya mbayar 
ya pakai kartu kredit, kayak baju juga. 

Faktor sosial 
(Fami(y life 

cycle) 

F aktor sosial 
(Family life 

cycle) 

pl53 T: Jadi yang mempengaruhi pakai selain anda Faktor sosial 
juga pacar anda ya ? (Familv life 

i153 j J: lya betul. _ ··---- -----+ ___ cycle) 
pl54 i T: Sebelum mcmutuskan belanja dengan kartu 

1 hedit apakah ada o•·ang lain yang anda 

.
I percaya untuk memberikan informasi 
. mengenai kebutuhan anda ? 

i154 I J: Ndak-ndak ada. 
-~- -----'--'-------- ··---~~------···---- --------+-~ ··---- --:--
pl55 i T: Jadi anda tidak pernah minta informasi dari Faktor psikologis 

I
' orang lain gitu ya? (Attitude optnton) 

j_l_52._ __ J.:_~_9_(l~pef!l_ah ittJ_,_._ . . _ya saya scneng saya~_ii_, __ saya L.-------------
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seneng saya makan, pacar saya seneng saya sumh 
beli, saya suruh makan gitu aja. Saya kira pacar 
saya seneng saya makan. Oh nggak, nggak ha 
ha ... (tertawa sambil menggelengkan kepalll}_ 

pl56 T: Bagaimana tanggapan keluarga anda Faktor sosial 
berkaitan dengan penggunaan kartu kredit (Family life 
anda? cycle) 

il56 J: Keluarga sangat tidak setuju. 
pl57 T: Kenapa kok nggak setuju ? Faktor sosial 
i 157 J: Karena gara-gara pemah ditagih debt collector, (Family llfe 

marah-marah di rumah karena saya telat bayar. cycle) 
pl58 T: Tapi sampai saat inti kan anda masih pegang 

kartu kredit kan ? 
il58 J: lya ada, masih ada. 
pi 59 T: Terus itu tanpa sepengetahuan orang tua gitu Faktor sosial 
i 159 ? (Family life 

J: lya alamatnva saya pindah semua ndak di rumah cycle) 
sekaranu. 

pl60 T: Diganti alamat mana ? F aktor sosial 
il60 J: Rumah pacar (tunangan) saya. (Fami~v life 

cycle) 
p161 T: Menu rut anda memiliki kartu kredit itu Faktor psikologis 

merupakan suatu hal yang mnyenangkan ? (Attitude/opinion) 
i 161 J: Menvenangkan. 
pl62 T: Menyenangkannya seperti apa ? Faktor psikologis 
il62 J: Menyenangkannya ya seperti tadi tetep bisa utang (Attitude/opinion) 

itu aja. 
p\63 T: Motivasi apa yang mendasari anda sering Faktor psikologis 

menggunakan kartu kredit dalam berbelanja (Attitude/opinion) 
i 163 ? 

J: Ya motivasi utang selain diskon gitu aja, itu 
emang enak va bisa mundur itu aja. 

p164 T: Terus yang tadi anda ngikuti fashion itu Keputusan 
gimana? pembelian (What 

il64 J: Ya tetep lah kalau untukfashion memang, ... to buy) 
memang makan sudah pasti jadi tetep pake kartu 
kredit 

-------- - - --~ 

pl65 T: Terus gimana anda mengatur keuangan anda 
terutama dalam hal berbelanja dengan kartu 
kredit? 

i 165 .1: Ya ngatur dengan, ... tapi rasanya saya nggak 
terlalu ngatur ya kebanyakan saya makan, saya 

I beli tapi ya sebulan habisnya sama terusjadi ya 
I 

I sepeti kebiasaan gitu t- -----L - - ·------ - -- - -
p 166 I T: Jadi ngga k usah pikir panjang pakai kartu 

~--
I _ kredit gi~ll.__Q_~Ok_I!I~~a s~ll~_ay___lt_utang _____ L___ ____________ 
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il66 gitu ya? 
J: Yagitu bener. 

p167 T: Enak gitu ya ? 
i167 J: Enak-enak 
pl68 T: Pertimbangan apa saja yang membuat anda Faktor psikologis 

memutuskan anda memutuskan waktu dan (Importance of 
uang yang anda habiskan dalam belanja pakai purchase) 
kartu kredit ? 

il68 J: Maksudnya pertimbangan apa? Ya petimbangan 
uang saya sekian untuk belanja kartu kredit, 
terus waktunya kapan untuk belanja itu 
pertimbangannya gimana? 

il68 J: Oh ndak pertimbangan ya, ... ya dari pada saya 
bayar, ... saya punya uang di tabungan saya dari 
pada buat bayar beli barang mending saya buat 
nyelesaikan utang saya, tapi tetep saya beli lagi 
sesuatu dari pada buat beli barang kan ndak bisa 
buat bayar kartu kredit minimum, kan saya bayar 
minimumnya jadi ya tetep terbelit gitu aja. Ya 
saya nggak mempertimbangkan sih seneng beli, 
seneng beli selama limitnya masih ada. 

pl69 T: Bagaimana perasaan anda setelah anda dapat Perilaku sesudah 
memenuhi kebutuhan dengan kartu kredit ? pembelian 

il69 J: Ya puas aja meskipun agak mikir nanti bayarnya 
gimana gitu, yang penting puas belanja barang 
dulu gitu. 

pl70 T: Terus setelah mengalami masalah finansial Perilaku sesudah 
tadi bagaimana perasaan anda ? pembelian 

i 170 J: Ya agak stres gitu aja tapi dari pada saya mbayar 
langsung lunas itu eman, meskipun ada gitu, ... 
ada yang nawari minjemin uang dan saya nyicil 
ke dia kan lebih enak gitu, tapi saya kok gimana 
ya mbayar lunas eman soalnya kalau saya bayar 
lunas ndak bisa beli-beli dulu laan. Kalau saya 
bayar minimum kan tetep bisa beli mumpung 
hmitnya masih ada. 

pl71 T: Eman tadi itu pertimbanganya apa kok bisa Faktor psikologis 
eman? (lmporlance of 

i 171 .1: Ya saya bayar langsung misalnya, mbayar perchase) 
langsung kalau punya uang saat saya tutup terus 

----. ---- saya nda~ bisa bt;liapa-apa habis gitu. 
·-r-· . I ~:--

p172 T: Jadi kalau anda bayar lunas, kartu kredit Faktor ps1ko og1s 
anda tutup ya dan anda tidak mcmiliki kartu (Import a nee ot 
kredit lagi ? purchase) 

il72 .1: Iya tapi ya gitu kan mbayar uangnya itu yang 

-------- I agak berat.ya, makanya ~a pikir ndak lah. I . --
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p173 T: Tapi kalau anda pinjem dan nyicil di temen Faktor psikologis 
anda kan lebih ringan ? (Motivation) 

il73 J: Ya sebetulnya lebih ringan tapi kan uangnya 
habis itu saya nggak bisa beli apa-apa, nyicil 
terus aja karena ternan saya ndak nyediakan 
fasilitas utang untuk beli baju (sambil tersenyum) 

p174 T: Jadi eman tadi ito karena anda ndak bisa Faktor psikologis 
beli-beli ya kalau kartu kredit kan linda bisa (Motivation) 
ngutang? 

i 174 J: Iya gitu betul. 
~---

pl75 T: Terus usaha anda untuk menyelesaikan 
masalah tersebut gimana ? 

i 175 J: Usaha saya ya itu tadi kerja, kerja segiat mungkin 
lah supaya bisa bavar. 

pl76 T: Terns kerja anda saat ini apa ? 
i176 J: Wah ke~ja semua saya jalani ya dari jualan 

sembako juga ada, jua\an e\ektronik ya saya 
_1alani semua supaya saya bisa menikmati 
hasilnya dan supaya sava bisa bayar utang. 

p177 T: Jadi kerjaan anda wiraswasta gitu ? 
i 177 J: Ya itu wiraswasta. 
~---· ---~- ---
p178 T: Buka usaha sendiri gitu ya jual elektronik, 

sembako apa ? 
i 178 J Iya buka usaha sendiri. 
pl79 T: Buka usaba sendiri itu dengan pacar 
i 179 (tunangan) anda? 

J: Iva. 
p180 T: Apakah anda menyesal dengan keputusan Perilaku sesudah 

anda belanja pakai kartu kredit ? pembelian 
i180 J: Ya menyesal sih tapi sudah terlanjur, ... ya sudah 

menjadi kebiasaan jadi tetep ndak disesali Iah 
percuma lah. 

pl81 T: Menyesal tapi karena sudah menjadi Perilaku sesudah 
kebiasaan yang enak jadi ndak menyesallagi pembelian 

ya? 
i181 J: I ya sih bias a, ... sesal tiada akhir ( sambil 

tersenvum) --·--- ---
pl82 T: Meskipu terlilit utang nggak nyesel ya ? Perilaku sesudah 
i 182 .1: Ya ndak Ya kembali tadi itu mau dilunasi eman. pembelian 

~Jadi enak mbayar gitu lah selama masih bisa 
i 

bayar minimum sudah cukup lah. 
--- --!----··--- ----·-··· -- - ·---

p183 , . Tapi memang asalnya anda punya duit untuk k mduu>';? 
1l8J Ya ada sih mending buat modal kerja ya dari pada 

untuk mba1'ar kartu kredit. -----t---·--
p 184 : Setelah mengalami masalab terse but apakah Peri\aku sesudah 

'------'-----·-- - -- ----------- -- ------
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p185 

i 185 

p186 

i186 

pl87 

il87 
p188 

il88 

pl89 

i189 

pl90 

il90 

anda masih punya keinginan untuk belanja 
pakai kartu kredit ? 

J: Ya masih ya seperti yang saya bilang tadi, sudah 
kebiasaan itu kecuali nanti sudah, ... sudah dapet 
togel atau gimana Ialu saya bayar lunas semua itu 
sudah lain ceritanya. 

T: karena sudah kebiasaan gitu kalau nggak 
ngutang nggak enak ya, biasa ngutang pake 
kartu kredit kalau nggak ngutang nggak enak 
ya? 

J: Iya merasa bisa ngutang kenapa ndak utang gitu 
aja. 

T: Tadi anda sebutkan dapat togel apakah anda 
juga suka togel ya ? 

J: Ya kadang togel siapa tahu dapat nomer untuk 
bayar kartu kreditjadi lunas semua, tapi tetep 
savapake kartu kreditgitu aja. 

T: Terus togelnya itu beli nomernya pake kartu 
kredit bisa nggak? 

J: Oh nggak bisa, ndak bisa kalau pake kartu kredit. 
T: jadi untuk melunasi utang, usaha anda 

disamping kerja keras juga menguji nasib 
lewat togel tadi ya ? 

J: Ya betul, betullewat to gel siapa tahu dapet bisa 
lunas semua gitu. 

T: Untuk melunasi utang anda yang sekian 
banyak, lewat togel itu satu no mer beli 
berapa? 

J: Emm, ... kadang sekali bukaan main ya 100 ribu, 
kadang ya berharap dapet yang tiga angka aja, 
yang 50 ribu tiga angka aja sudah lunas semua 40 
juta itu. 

T: Jadi berusaha dapet kop-kopan yang tiga 
angka ya? 

J: Ah, ya betul anda kok tahu. Ya saya sendiri 
ban dar togel ha ha, ... ndak-ndak bercanda. 

207. 

pembelian 

Fahor psikologis 
(Attitudeiopinion) 

Perilaku sesudah 
pembelian 

Perilaku sesudah 
pembelian 

Perilaku sesudah 
pembelian 

Perilaku sesudah 
pembelian 

r--· (sambil tertawa) ··- -~-----r---·-··-~-----1 
p191 T: Pernah ndak dapet tiga angka? 
i 191 J: Ndak pemah, dapetnya cuma 2 juta, 3 juta tapi 
______J habis lag1. 

.p 192 [-;r: Dapet f;;gel it~ apakah b~~t bayar kartu ··--·- --P-e~r~d~a-kt~l ~se~s·u--d~h 
[ kredit? pembelian 

i 192 ·---1· J ~=r~~=t~~~~~=rd:~~t.:..u s:.~c:...:~e:.:ci~::.:c.:c-::~·c...ta~p~i-y~a~k-a_n~n-d~a~k·-l~un~a~s---1----·······~ 
pI 93 T: Jadi dapetnya cum a dua angka gitu ya ? 
i 193 ___ j_LJ'.'l. dua rmgk_a bel urn reje_k_inya mungkin .. ____ _ -------···· 
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p194 T: Sudah lama anda main togel ? Perilaku sesudah 
i 194 J: Ya sebenernya sih sebelum punya kartu kredit sih pembelian 

main, cuman ya nggak sebanyak waktu punya 
kartu kredit, sebenernya kepingin untuk melunasi 
gitu aja. 

pl95 T: Kalau dulu sebelum kena masalah kartu 
kredit main togel motivasinya apa ? 

i 195 J: Ya cuma seneng-senengan aja. 
pl96 T: Terus dulu kalau dapet, uangnya buat apa? 
i I 96 J: Ya buat beli-beli, tapi cuma sedikit ya buat 

isen_g-i sen g. 
pl97 T: Setelah kena masalah kartu kredit motivasi Perilaku sesudah 

anda main togel apa ? pembelian 
i 197 J: Ya supaya dapat uang banyak, ... itu cara cepat 

tanpa kerja susah. 
pl98 T: Oh jadi lewat togel itu ya anda kepengen Pcrilaku sesudah 

melunasi kartu kredit ? pcmbelian 
i 198 J: lya begitu 

-· 
pl99 T: Kira-kira kalau sekali main nembak nomer Perilaku sesudah 

gitu, sebelum dan sesudah kena masalah kartu pembelian 
kredit itu banyak mana ? 

i199 J: Ya ban yak wak.'tu kena kartu kredit. 
p200 T: Berarti lebih banyak sekarng ya karena anda Perilaku sesudah 

kena utang, anda lebih banyak nembak nomer pembelian 
i200 gitu? 

J: Iya begitu, iya. 

Wawancara tahap II 

p201 T: Dulu sebelum punya kartu kredit apakah juga 
sering beli baju dan makan seperti setelah 
anda punya kartu kredit ? 

i201 J: Oh nggak kalau dulu lain. 
p202 T: Lain maksudnya gimana ? Perilaku 
i202 J: Dulu wak'tu belum punya kartu kredit ya tetep beli konsumtif 

baju dan makan, tapi nggak sesering setelah 

... punya kartu kredit. 
p203 i T: Kalau dulu berapa kali and; belanja d;l~-;-

I 
Perilaku 

I I satu bulan dan habis berapa dalam sekali I konsumtif I 

I belanja ? j 

I i203 . J: Ya alino sebulan beli ba u 3 sam Jai 4 kali. L.'.) \__ uan~nya"'ya paling habis ~00 sam~a_i500an lah r----····· ---~ 
i p204[ T: Jadi sebelum punva kartu kredit frekuensi 1 

1

1 
1.• membeli barang ti.dak sebanyak pada saat 

1

1 

\ anda punya kartu kredit ya ? 
l_ ______ : J~_.Y.a:J:2..egitu lah, karen a kita kan nrrg_'!];_ bisa ng':I~Dfl ____ _j 
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kalau nggak ada kartu kredit. 
p205 T: Terus alasan anda punya kartu kredit untuk Perilaku 

apa? konsumtif 
i205 J: Emm ... , alasanya ya karena kalau punya kartu 

kredit kita bisa belanja kapanpun kita mau 
meskipun nggak punya uang dengan kartu kredit 
kan bisa mundur mbavamva. 
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Lampiran J SURATPERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) 

Jenis kelamin 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Hubungan dengan informan 

:NtJ 
: P~cveJ\l f'LA 3 n 

)._4 t\--.0-
I' -
~s"",) a~··'\ a 
\.f("-~'"' ~':\·'~". VJ' ' 0 :::> ,_... :~ '>- ",, 

: Tut1-rJ0-<j·'\rc 

Menyatakan kesediaan saya untuk menjadi significant other informan JR 

untuk penelitian dari : 

Nama 

NRP 

Judul Skripsi 

: Rinto Hardoyono 

: 7103001124 

: Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pada Pemilik Kartu Kredit Bermasalah 

Demikian surat pemyataan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Surabaya, 10 Oktober 2006 

J)~) 
// 

( Signtfrcant Other !JrJ) 
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SURATPERSETUJUAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (inisial) 

Jenis kelamin 

Usia 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Peran dalam penelitian 

:NN 

: Perempuan 

:24 tahun 

: Sarjana 

: Wiraswasta 

: Sebagai significant other informan JR 

Menyatakan bahwa, data transkrip wawancara yang dibuat oleh peneliti : 

Nama 

NRP 

Judul Skripsi 

: Rinto Hardoyono 

: 7103001124 

: Studi Kasus Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pada Pemilik Kartu Kredit Bermasalah. 

sesuai dengan pemyataan yang saya maksud dan saya sampaikan pada proses 

wawancara pengambilan data penelitian. Saya menyetujui peneliti mengangkat 

transkrip wawancara tersebut kedalam penelitiannya. 

Demikian surat persetujuan saya, agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Surabaya, 6 November 2006 

;1LA: .. ~~L -,/) 
. /// 

! /~ 
~ 

( Significant Other NN ) 
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LampiranK. 

Data Wawancara Significant Other Informan JR 

I. Identitas significant other 

I. Nama (inisial) :NN 
2. Jenis kelamin : Perempuan 
3. Tempat I tanggal Iahir 
4. Usia 

: Surabaya, I November 1982 
: 24 tahun 

5. Agama :Kristen 
6. Pendidikan : S-1 
7. Pekerjaan : Wiraswasta 
8. Hubungan dengan infonnan : Sebagai pacar (tunangan) 

II. Verbatim dan kategorisasi 

KODE VERBATIM 
p201 T: Apakah anda tabu seputar penggunaan kartu 

kredit yang dilakukan oleh JR? 
i201 J: Iya, saya tahu semuanya 
p202 T: Gimana perilakunya saat dengan anda bila 

pergi ke toko-toko terus dia belanja barang-
barang itu gimana ? 

i202 J: Ya, kalau pengen apa dia beli tanpa oikir paniang. 
p203 T: Itu dengan kartu kredit semua atau sebagian 

dengan cash ? 
i203 J: Sebagian besar pake kartu kredit 
p204 T: Pernakab misalkan dia punya uang gitu kalau 

beli-beli pakai kartu kredit ? 
i204 J: Ya pemah. 
p205 T: Sering nggak seperti itu ? 
i205 J: Lebih sering gitu sih. 
p206 T: Selain beli-beli barang atau pakaian gitu, dia 

menggunakan kartu kredit untuk apa aja? 
J: Ya buat beli apa ya, ... makanan ke supermarket, 

i206 ____ terus buat beli handphone, atau apa .. 
--··~--

p207 T: Semuanya juga menggunakan kartu krcdit ya? 
J: lya. 

i207 
---- .. 

p208 T: Kalau makan juga dengan anda ? 
i208 J: Ya harus dong, masak dengan orang lain. Iya ya 

---~oalnya anda pacarnya (tunangan) ya. He em. 

KATEGORI 

Perilaku 
konsumtif 

Perilaku 
konsumtif 

Perilaku 
konsumtif 

Perilaku 
konsumtif 
Perilaku 

konsumtif 

Perilaku 
konsumtif 
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p209 T: Kalau boleh tabu biasanya makan dimana Keputusan 
menggunakan kartu kredit ? pembelian 

i209 J: Ya biasanya sih di restoran-restoran ya, ... kalau (Where to buy) 
yang ada kartu kredit kan pasti restoran-restoran 
yang mahal kayak di Duck King, Xo terus habis gitu 
diJade. 

p210 T: Jade Imperial maksudnya ? Keputusan 
i210 J: Iya he em. pembelian 

(Where to buy) 
p211 T: Kalau beli-beli barang seperti pakaian tadi Faktor 

sebelumnya minta pertimbangan anda apa ndak psikologis 
? (Attrtude opini 

i2ll J: Kebanyakan iya, cuman kadang aku bilangjelek tapi on) 
kalau dia suka ya tetep aja di beli. 

p212 T: Jadi meskipun anda bilang jelek kalau dia suka Faktor 
nggak pengaruh tetep aja dia beli? psikologis 

i212 J lya, nggak peduli dia. (Attlfude opini 
on) 

. 

p213 T: Terus mengapa kira-kira kok dia sering beli F ak.-tor 
baju? psikologis 

i213 J: Ya soalnya anaknya kanfashionable toh, dia peduli (Autonomi) 
sam a penampilan, saya aja kalau pake baju jelek 
dimarahi. 

-------
p214 T: Jadi dia juga menuntut anda untukfasltionable Faktor 

juga? psikologis 
i214 J: Iva (A utonomi) 
p215 T: Tahu nggak kenapa kira-kira alasannya kok Faktor 

ingin tampil modis gitu ? psikologis 
i215 J: Ya memang udah dari anaknya udah gitu ya, ... emm (Autonomi) 

anaknJ'a suka 2erhatiin 2enam2ilan 
p216 T: Kalau boleh tahu anda sudah lama pacaran 

sama JR? 
i216 J: Sudah lama sekali. 
p217 T: Dari dulu sejak pertama kali pacaran apakah 

anaknya memang udahfasltionable gitu ? 
J: Iya, kalau nggak gitu sayajuga nggak mau. 

i217 
p218 T: lya karena modis dan cakep gitu ya ? 
i218 L...Ya_.~v..<l._yajsa_Jn_!1il_tE:rt<l\\~a2_ __ ------~----···--·--- ······----------t-· 
p219 T: Kalau jalan-jalan disamping memenuhi Faktor sosial 

kebutuhannya sendiri pernah nggak memenuhi (Family lrfe 
kebutuhan anda? cycle) 

i219 _ I_J Ya_~nah lah ...... -

p220 I ~' Kobotohoo •P• aja '""" "'"" dipenohi oloh JR f aktor so sial 
untuk anda? (Family life 

~2_~ J Ya kala_tt_rrusal!.ll~ pas lag1 Jalan-Jalan ke SOGO ....si.1a cycle) 
·-
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liat-liat baju sayajuga kan liat-liat ya sekalian aja 
dibayari sama dia. 

p221 T: Apakah itu juga pake kartu kredit? 
i221 J: Iya. 
p222 T: Apakah anda tabu berapa kira-kira uang yang Faktor 

dihabiskan oleh JR dalam sekali belanja pakai psikologis 
kartu kredit ? (Importance of 

i222 J: Emm buat beli baju? Ya kalau untuk beli baju purchase) 
kira-kira berapa ? Kalau untuk beli baju paling 
ndak ya minimal 400an. 

p223 T: Itu minimal ya terus maksimalnya kira-kira Faktor 
sampai berapa? psikologis 

i223 J: Beli baju sih pemah sampai 800an ya. (Importance of 
purchase) 

p224 T: Sekali belanja segitu ya ? Faktor 
i224 J: Jya psikologis 

(Importance of 
purchase) 

p224 T: Terus berapa aitem yang di dapat, berapa Keputusan 
jumlah pakaian dalam sekali belanja ? pembelian 

i224 J: Ya paling cuman em pat potong. (How to much) 

p225 T: Itu baju sama celana atau cuma baju aja ? Keputusan 
i225 J: Ya kadang baju sama celana, kadang cuman baju pembelian 

aja. (What to buy) 
p226 T: Kira-kira kalau beli baju mementingkan merek Evaluasi 

,kualitas atau gimana ? alternatif 
i226 J: Dia sih sukanya itu yang bermerek tapi juga kadang 

itu suka yang pokoknya bagus pakainya enak. 
p227 T: Tapi juga mempertimbangkan merek gitu ya ? Evaluasi 

J: Iya, kebanyakan sih dia itu mempertimbangkan alternatif 
i227 mereknya. 
p228 T: Tabu nggak kira-kira alasannya mengapa dia Faktor 

kok selalu pakai kartu kredit itu kenapa ? psikologis 
J: Ya, ... kadang kan ia males bawa uang kanjadi yang (Importance of 

i228 paling gam pang ya bawa kartu kredit. purchase) 

p229 T: Jadi bukan berarti nggak punya uang ya 
sebetulnya ada tapi males bawa gitu ? 

i229 J: Ya kalau tanggal muda dia punya, tapi kalau tanggal 

------ tua belwn gajian ya nggak Qunya u~~--~--
p230 T: Belanjanya sering tanggal muda atau tanggal Keputusan 

l'.r, pembelian 
i230 dak tentu pokoknya kalau kita ada waktu jalan, ya (When to buy) 

alau suka beli kalau nggak ya ng_gak beli. 
···-·-c----- ... - . ---~- ------··-· 

p231 Sering nggak saat anda berdua jalan-jalan Perilaku 
i tanpa r_encana tahu-tahu beli barangatau I konsumtif_J .J 
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makan gitu? 
i231 J: Sering sekali kayak gitu. 
p232 T: Jadi sebelumnya nggak punya tujuan untuk beli 

akhirnya beli ya ? 
i232 J: He em. 
p233 T: Kira-kira mengapa kok sering gitu, Faktor 

pertimbangannya apa ? psikologis 
i233 J: Soalnya desamya orangnya boros toh, k<ilau (Personality) 

memang dia suka nggak peduli wis pokoknya beli 

--___ dimana caranya dia beli. 
p234 T: Memang dasarnya sifatnya boros gitu ya ? Faktor 
i234 J: Iya. psikologis 

(Personality) 
p235 T: Borosnya itu memang untuk pakaian atau juga Faktor 

untuk hal-hal yang lain ? psikologis 
i235 J: Semua sih, ya untuk pakaian, makan, a tau buat (Personality) 

~ --- seneng-seneng lah aQa ... 
p236 T: Scneng-seneng itu contohnya gimana ? Perilaku 
i236 J. Dttg_em. konsumtif 
p237 T: Oh suka dugem juga, dugem itu apa dunia 

gemerlap atau dunia gem bel ha, ha ... ? 
i237 J: Dunia gemerlap dong! he, he ... 
p238 T: Kalau dugem apakah juga dengan anda? 
i238 J: Emm, ... kadang sama saya, kadang saya di tinggal. 
p239 T: Kalau sama anda gitu biasanya dimana ? Keputusan 
i239 J: Biasanya sih ya di Kowloon. pembelian 

(Where to buv) 
p240 T: Di diskotik Kowloon ya ? 
i240 J: lya. 
p241 T: Selain di Kowloon dimana lagi biasanya ? 
i24! J: Paling enak ya di sana kalau di tempat lain males. 
p242 T: Terus apakah dugem itu juga menggunakan Keputusan 

kartu kredit untuk beli-beli sesuatu ? pembelian 
i242 J: Ya iya sih. (Where to buy) 
p243 T: Beli apa saja di sana kalau pake kartu kredit? Keputusan 
i243 J: Emm pasti beli minuman kan di sana. pembelian 

~--~~· --------~--~-- .. 
(Wha_!!!Z_ buy)_ 

p244 T: Kalau boleh tahu kira-kira habis berapa kalau 
digem? 

i244 J: Tergantung pesertanya, kalau pesertanya ban yak ya 
habisnya banyaL kalau cuma berdua va habisnya 
sedikit. 

---f------ --· 

p245 T: Jadi selain dengan anda juga pernah ngajak 
teman-temanya ya '! 

i245 J: Iya, kalau berdua kan ndak enak seri. Kalan saya 
~ ---~ih enak berdua. Ya r1_dak en~k !ah s~ (sai~~~-·l_j_ ---
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tersenyum) 
p246 T: Kalau ngajak temen-temenya apakah si JR ini Faktor sosial 

sering traktir temen-temennya ? (References 
i246 J: Iya gantian. woup) 
p247 T: Gantian kadang-kadang temenya nanti lain Faktor sosial 

waktu dia gitu ? (Reference 
i247 J: Iya kalau misalnya siapa yang ulang tahun ya itu group) 

yang bavar. 
p248 T: Berarti cuma kalau ada ulang tahun ya ? 
i248 J: Ya ndakjuga. 
p249 T: Kalan kira-kira sama temen-temen gitu Faktor sosial 

biasanya berapa orang? (Reference 
i249 J: Emm, ... rata-rata sekitar 8 orang. ~roup) 

p250 T: Terus kira-kira rata-rata habisnya berapa ? Faktor 
i250 J: Habis ya sekitar 2 jutaan. psikologis 

(Importance of 
purchase) 

p251 T: Sekali dugem 2 jnta ya ? Faktor 
i251 J: lya. psikologis 

(Importance of 
purchase) 

p252 T: Beli min oman apa ya kok sampai 2 juta gitu ? 
i252 J: Ya buka botol. 
p253 T: Jenis minumannya kalau boleh tabu seperti apa Keputusan 

? pembelian 
i253 J: Ya kayak Chivas, Jack Daniels, Black Label. (What to buy) 
p254 T: Jadi minuman keras gitu ya ? Keputusan 
i254 J: Iya. pembelian 

(What to buy) 
p255 T: Apakah memang dia suka minum-minuman ber Faktor sosial 

alkohol gitu ? (Reference 
i255 J: Nggak juga sih cuma temen-temenya itu yang suka. group) 
p256 T: Oh berarti demi traktir temen-temenya dia Faktor sosial 

belikan gitu ya ? (Reference 
i256 J: lya, ... kurang ajar ya temennya. Ya biasalah masih group) 

muda kan gitn. lya sih. 
p257 T: Terns apakah juga iknt min om anda dengan JR 

kalau misalkan buka botol ? 
i257 _L_I5.aJau sih JR j)astiJsalau ~aya n~ggak soalnva a\_t;!~-~ 

~ ~-~ ~ -~-~ --
-~~.~ -----
p258 T: Coba kalau nggak alergi mungkin ikut min om 

juga? 
i258 J: Iya kan rw.ri. 
f---~--1- - ~--- ~~~ - -

Perilaku p259 T: Kalau dugem itu biasanya frekuensinya berapa 
kali dalam sebulan ? konsumtif 

i259 J: Satu bulan itu biasanya dua kaliya 
f----~ 

Perilaku __ p~60 ~- J: Kala~i bandi11_g dengan frekuensi bclania lebih : 
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sering mana ? konsumtif 
i260 J: Ya pasti lebih banyakan belanja. 
p261 T: Jadi kartu kredit itu bukan hanya digunakan 

pada saat belanja, makan tapi juga untuk dugem 
ya? 

i261 J: Iya. 
p262 T: Apakah masuk ke Kwoolon itu juga dengan 

Kartu kredit ? 
i262 J: Kalau masuk kita nggak bayar. 
p263 T: Kok bisa seperti itu ? 
i263 J: Soalnya langganan, su~ah member. 
p264 T: Oh kalau dugem selalu di tern pat VIP atau 

member gitu? 
i264 1: Ya tergantungsih suka-suka. 
p265 T: Kira-kira apakah pakaian, makan itu prioritas Evaluasi 

dia nggak? alternatif 
i265 J: lya sih prioritas d~(i_· ______ 
p266 T: Jadi bagi dia itu penting sekali ? Evaluasi 
i266 J: San gat penting. alternatif 
p267 T: Kalau dugem itu gimana ? Evaluasi 
i267 J: Itujuga penting (sambil t~_rsenyum) alternatif 
p268 T: Tapi lebih sering beli barang atau dugem? Perilaku 
i268 J: Lebih sering beli barang ya, soalnya itu kan konsumtif 

kebutuhan. 
p269 T: Pernah nggak misalkan dia kepingin beli atau 

makan, terus dia nggak bisa memenuhi kira-kira 
apa yang dilakukan ? 

i269 1: Ya kira-kira ya nggesek ya, pokoknya kira-kira 
limitnya cukup ya dia nggesek. 

p270 T: Terus yang dugem tadi dia suka dugem kira- Faktor 
kira motifnya apa ? demografis 

i270 J: Masih muda soalnya. (Usia) 
p271 T: Pernah bilang ke anda mumpung masih muda Faktor 

gitu ya? demografis 
i271 J: Iya dipuas-puasin gitu. (Usia) 
p271 T: Mumpung belum marriage sama anda jadi 

dipuas-puasin ya ? 
i271 J: lya. 
p272 T: Terus anda pernah ndak untuk melarang atau Faktor sosial 

gimana '! (Family life 

i272 J: Mau melarang dimana ya, ... soalnya kalau dilarang eve! e) 
nanti dia marah. 

--- ~~ -------------------·- -- --
p273 T: Tapi sebenarnya anda setuju ndak? F aktor sosial 
i273 J: Ya setuju-setuju aja sih yang penting no drugs (Family !tfe 

cycle) __ 

_ p2Z±___ c.I_: ]Vo drugs t_l!ll_i a~k_oho!__ye~ gitu ? ---·---
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i274 J: Iya. 
p275 T: Tabu ndak setelab dia belanja gitu, pernah ndak Mengalami 

dia kena masalah dengan kartu kreditnya ? masalah 
i275 1: Iya pemah sih kadang dia itu lupa bayar sampai keuamgan 

kadang itu di telpon sama apa, ... sama banknya. 
p276 T: E •.. cuma itu aja masalah yang dibadapi ? 
i276 J: He em. 
p277 T: Kok bisa lupa bayar itu kenapa ? 
i277 J: Ya dia sendiri kan sibuk kan, dia kan kerja jadi ya 

nggak bisa bisa lah, ... apalagi anak laki-laki nggak 
bisa inget gitu lho kapanjatuh tempo, kapan waktu 
bayar. 

p278 T: Terus lupa bayar apakah jadi masalah dia apa Mengalami 
ndak? masalah 

i278 .1: Ya kalau di telponi terus kan kadang kan nggak keuangan 
enak \a, ... jadi ya masalah. 

p279 T: Sampai saat ini penggunaan kartu kreditnya 
baik-baik aja atau apakah ada masalah kayak 
terlilit utang gitu ? 

i279 1: Ya masalah ya kadang. 
p280 T: T: Masalab seperti apa selain di telponi oleb Men gal ami 

pihak bank provider? masalah 
i280 J: Masalahnya kalau pas lagi nggak ada uang, keuangan 

waktunva bayar ya masalahjuga kan. 
p281 T: Kira-kira tanggunganya kalau boleh tabu Mengalami 

berapa? masalah 
i281 J: Kurang lebih 40 jutaan. keuangan 
p282 T: Oh jadi anda tabu kalau dia punya utang 40 Mengalami 

juta? masalah 
i282 J: Tahu semua saya. keuangan 
p283 T: Juga cerita ke anda ya ? Faktor 
i283 J: Iya kan 24 jam sama saya. psikologis 

(Family life 
cycle) 

p284 T: Ob masib pacaran (tunangan) udah 24 jam ya 
enak berarti ? 

i284 .1: lya. 
---·~---r-~ ·~--- --- --~------~~- . . .. 

p285 T: Terus menanggung masalah seperti itu apa yang 
dia lakukan? 

i285 J: Ya .... g11nana ya, ya gimana canmya cari uang. 
·~ 

-~~· f---~~------- ----·--
p286 T: .Jadi usaha dia untuk cari uang itu bentuknya 

seperti apa? 
i28H J: Ya kena -----·-~: -~----~-~------·~~--- .. 

p287 T: Terns ada ndak orang yang mbantu nyelesaiin 
. . ~ masalah utang tersebut ? 
~7 J: Ada, sa\ a. 

~------~ ~--·- ~~--~ --~~---------·· . 



p288 
i288 
p289 
i289 
p290 
i290 
p291 
i291 
p292 

i292 

p293 

T: Oh anda ya ? 
J: Iya. 
T: Itu bentuknya berupa apa ? 
J: Ya berupa duit. 
T: Apakah anda kerja sama-sama dia gitu ? 
J: Iya 
T: Jadi buka usaha sendiri sama dia gitu ? 
J: lya. 
T: Kalau anda bantu duit gitu, kalau boleh tabu 

sebulan kira-kira mensubsidi berapa ? 
J: Kalau tagihannya ban yak ya paling nggak sekitar 

berapa va, ya 4 j utaan va. 
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T: Jadi anda juga punya tanggungan untuk bayar Faktor sosial 
kartu kredit ya ? (Fumilv life 

i293 J: lya soalnya say a juga ikut pakai. qc/e) 
~~~-+~~~~~~~L3~~~==~---------------~--~~~--~ 

p294 T: Jadi ikut pakai juga ikut naggung gitu ? Faktor sosial 
i294 J: lya. (F"milv li(e 

C}'(:le/ 
1-------+-----------------------------------------~----~-~L_--~ 

T: Sampai sekarang apakah masih terbelit utang Mengalami p295 
sekian banyak? masalah 

!--=i2:..::.9..:::.5 __ -+:;__J :'-'IJC:. y<a_~m-'-"as::..:.i:..::.h·'-----------------------------·-· ·- -+---'-k_euangan 
p296 T: Jumlahnya juga masih 40 juta atau sudah Mengalami 

i296 
p297 

i297 

p298 

i298 
p299 

i299 
p300 
i300 
p301 

i301 

p302 

berkurang? masalah 
J: Paling berkurang dikit. keuangan 
T: Karena apa anda sudah nyumbang 4 juta tapi Perilaku 

kok berkurang dikit ? konsumtif 
J: Ya, karena kan kita bayar kita pake lagi, kita bayar 

kita pake lagi ya namanya tutup lubang gali lubang. 
T: Terus setelah mengalami masalah tersebut dan 

anda juga menerima dampaknya pada waktu 
belanja pakai kartu kredit perasanya gimana ? 

J: Paling ya ngerasa ... ,ah sayang tapi ya gimana lagi 
namanya udah kebutuhan. 

T: Jadi ndak pernah anda larang ya untuk belanja, 
makan, terus dugem pake kartu kredit ? 

J: Yang penting kalau sama saya nggak saya larang. 
T: Kalau sama orang lain gitu ? 
J: Oh say a bunuh ... ha ha ... wah bisa kriminal itu. 

Faktor sosial 
(Family life 

cycle) 

T: Terus kalau memcnuhi kebutuhan pacar anda Pencarian 
ini, misalkan baj u ini tokonya di sini itu cari infonnasi 
informasinya dari mana? (sumber 

J: lnfonnasi biasanya sih dari temen-temen, trus abis pribadi dan 
. gitt1dari majalah. _______ _ ______ umum)_~ 
T: .Jadi dia nyari sendiri atau kadang-kadang dari Pencanan 

temenya gitu ? informasi 
J_3_02 __ _.J._J_: _Y .... a dua-duan:;a kadang_Qia .@0Q_tru~dia m(l~k toko 1 ( s.llmber niilg_ilL 
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lama-lama jadi langganan. 
p303 T: Jadi ndak usah pikir panjang asalkan suka dia Pengambilan 

beli? keputusan 
i303 J: lya. 
p304 T: Kira-kira pertimbangan dia sering ngikutin Faktor 

fashion itu apa ? psikologis 
i304 J: Pertimbanganya ya ... , ya gimana udah kebiasaanya, (Autonomi) 

dia tampil selalufashionable terus juga . ."., ya 
memang kebiasaan. 

p305 T: Apakah dia juga kepengen bangun image 
dengan tampil seperti itu ? 

i305 J: Mungkin sih wong namanya manusia. 
p306 T: Pernah nggak saat dia belanja terus nggak ada Pengambilan 

fasilitas kartu kredit disana, terus yang dia keputusan 
lakukan apa ? 

i306 J: Kalau di A TM lagi ada uang ya dia beli, tapi kalau 
nggak ada ya tunggu sampai dapat gajian baru dia 
beli. --

p307 T: Jadi tunggu tanggal tua baru beli ya? 
i307 J: Iva. 
p308 T: Terus misalkan sudah tanggal tua terus tiba-tiba 

baju yang mau dia beli sudah ndak ada, sudah 
dibeli orang lain terus perasaan dia gimana ? 

i308 .1: Kadang gitu ya sedih, kadang ya biasa aja. 

p309 T: Sering kayak gitu ? 
i309 J: Iya. 
p310 T: Terus setelah mengalami masalah utang seperti Perilaku 

tadi, apakah sampai sekarang dia masih sesudah 
menggunakan kartu kredit ? pembelian 

i310 .J: Iya sampai sekarang dia masih pake. 
p311 T: Dan juga masih dipakai untuk belanja-belanja gitu Perilaku 

ya? sesudah 
i3ll J: lya. pembelian 
p312 T: Jadi menurut anda apakah dia menyesal atau Perilaku 

nggak setelah dapat masalah tersebut ? sesudah 
i312 J: Tidak pembelian 
--··--··-·····-- -----··--------------- ----· 

p3l3 T: Kalau belanja itu waktunya kapan, apakah Faktor 
hari-hari tertentu atau setiap saat ? psikologis 

i313 J Kebanyakan sih hari sabtu, minggu kita Jalan kalau \ (Importance of 
nggak ya pulang kerja, kadang itu kalau lagi pengen I purchase) 

.. . _beli _3:pa y~ beli_. -·····------- ·--· I 
--------- TT: Jadi pada waktu rna lam hari? 

.. --+--···--·--
p314 1 Faktor 
i3l4 i J lya I psikologis 

~._L _________ I (Importance of 
1Jurchusc) 

-----------~-_____j·--~----·--
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p315 T Kalau belanja, selain dengan anda pernah nggak 
dia belanja dengan temen-temennya ? 

i315 J: Ndak pemah 
p316 T: Jadi kalau untuk belanja atau makan berdua 

gitu ya? 
i316 1: Iya kan enak. 
p317 T: Kalau untuk dugem ? 
i317 1: Enak rame-rame dong (sambil tersen_y_uml 
p318 T: Kira-kira menu rut dia mementingkan mana Evaluasi 

antara dugem dan pakaian ? alternatif 
i318 1: Semuanya eenting. 
p319 T: Tapi yang lebih sering dipenuhi? 
i319 1: Yang lebih sering dipenuhi ya kebutuhan dia ya 

belanja. 
p320 T: Belanjanya kebanyakan pakaian dan makan itu 

ya? 
i320 J Iya. 

. 

p321 T: Dan itu kebanyakan dipenuhi dengan kartu 
kredit gitu ? 

i321 J: Iya. 



II. Koding dan Kcsirnpulan Informan JR. 

1
-~--~-~--~~f Katcuori ·-- ---~~~ ~ __ b -~~ ~ -

Pcrila ku 
konsumtif 

Kodc 
p3 

i3 

p4 

i4 

p6 

i6 

plO 

i 10 

p7 

~~~~. 

Verbatim 
T: Terus pertimbangan anda untuk 

bertransaksi dengan kartu kredit pada 
jenis-jenis barang tersebut apa ? 

J: Emm ... biasanya kalau untuk makan a tau 
baju itu tidak dikenakan cash. 

T: Jadi maksudnya tidak dikenakan cash 
itu contohnya seperti apa ? 

J: Tidak terkena cash 3 persen sepcrti di 
elektronik dan, ... jadi bisa bayarnya bisa 
mundur satu bulan sampai satu bulan 
setengah. 

T: Mengapa kok sering menggunakan 
kartu kredit sebagai alat transaksi 
pernbelian daripada anda bayar tunai ? 

J: Karena pembayarannya bisa mundur satu 
bulan itu tanpa kena bunga asal itu tidak 
telat mbayamya. 

T: Menurut anda menggunakan kartu 
kredit sebagai alat transaksi pernbelian 
itu sudah tepat ? 

J: Emm ... tepat sebenarnya, kalau ya, .. 
sangat tepat sih karena bisa mundur itu 
lho kelebihannya. 

T: Rata-rata anda sekali belanja 
menghabiskan uang berapa dengan 
kartu kredit ? 

Kcsimpulan awal 
JR menggunakan kartu 
kredit dengan 
pertimbangan jangka 
waktu pembayaran yang 
ditawarkan. 

JR scring menggunakan 
kartu kredit tidak 
fungsional. 

Lampiran L. 

Kcsimpulan 
Konsep berpikir infonnan 
dalam menggunakan kartu 
kredit mengacu pada 
manfaat yang bersifat 
ekonomis yaitu jangka 
waktu pembayaran, dan 
akibatnya menimbulkan 
perilaku penggunaan 
kartu kredit yang 
kompulsif. 

N 
N 
N 



! i7 

I p8 
iS 
p9 

i9 

p18 

i 18 
p19 

i 19 
p20 
i20 

p21 

I 

I 
I i21 

p63 

i63 
p64 

J: Relatif ya nominalnya an tara 500 ribu 

I sampai I jutaan lah. 
T: Itu dalam sekali belanja ya ? 
J: Iya. 
T: ltu rata-rata untuk baju atau juga 

makan habisnya segitu? 
J: Kalau makan sekitar 200-300 kalau baju 

500 kadang sampai 1 juta. 
T: Apakah barang-barang yang anda beli 

dengan kartu kredit itu sudah anda 
prioritaskan scbelumnya ? 

J: Emm ... tidak... 
T: Kalau misalkan di dompet ada uang 

sedangkan anda pengen beli barang 
apakah anda juga menggunakan kartu 
kredit? 

J: lya. 
T: Kenapa kok seperti itu ? 
J: Ya kembali seperti tadi bisa bayar utang 

satu bulan gitu. 
T: Jadi kartu kredit tidak anda anda 

gunakan tidak hanya anda tidak punya I 

uang aja ya, anda punya uang pun 
anda gunakan kartu kredit ? 

J: Iya. 
T: Kira-kira frekuensi anda pakai kartu 

kredit untuk beli barang-barang 
tersebut itu berapa kali ? 

J: Sekitar delapan kali, sepuluh kali. 
T: Itu tiap bulan ya ? 

N 
N 
w 



I i64 

p65 

i65 

p74 

i74 

p259 

so259 
p261 

I 

so261 
··-~ ---- ----' ------------ --~ 

Mengalami p II 
masalah keuangan 

i 11 
pl2 
il2 

l 

J: Ya kalau seminggu kira-kira makannya 
enam kali beli bajunya dua kali. 

T: Jadi 8 sampai 10 kali itu antara makan 
dan beli baju ya ? 

J: lya kebanyakan untuk makan selain beli 
baju. 

T: Terus untuk memenuhi kebutuhan 
pacar (tunangan) tadi itu frekuensi 
belanjanya berapa kali ? 

J: Kalau makan kan bareng terus jadi ya 
sama saja sama saya, kalau baju sebulan 
sekali dua kali. 

T: Kalau dugem itu biasanya 
frekuensinya berapa kali dalam 
sebulan? 

J: Satu bulan itu biasanya dua kali ya. 
T: Jadi kartu kredit itu bukan hanya 

digunakan pada saat belanja, makan 
tapi juga untuk dugem ya ? 

J: Iya. 
T: Jadi apa namanya, selama ini anda 

masih bisa bayar gitu ya ? 
J: Ya ada kenda\anya juga sih. 
T: Kendalanya itu seperti apa ? 
J: Ya menumpuk, utangnya menumpuk 

karena biasanya saya bayar dan 
pembayaranya minimum dan kredit 
pokoknya tam bah besar dan juga ken a 
interest bunga itu semakin besar kalau 
kita mbayarnya mininmum, jadi semakin 

Beban utang sebesar 40 Mengalami kredit kurang 
juta cukup memberatkan. lancar karena terdapat 

tunggakan angsuran 
pokok melampaui satu 
bulan dan hanya di bayar 
secara minimum. 

I 

I 

N 
N 
~ 



plJ 

i 13 

p24 

i24 

p28 

i28 
p29 

i29 
p30 
i30 

l 
p23 

i23 

lama semakin bertambah saja. 
T: Jadi bunganya itu terakumulasi dari 

jumlah utang ya ? 
.J: Ya karena dibayar cuma minimum sekitar 

10 persen jadi 90 persen dari utang itu 
berbunga sehinnga menumpuk. 

T: Sejak kapan anda mengalami masalah 
keuangan akibat dari penggunaan 
kartu kredit ? 

I: Emm, ... sejak sering saya pakai kartu 
kreditnya, sering belanja sekitar beberapa 
bulan kemudian terus menumpuk jadi ya 
kayak itulah. 

T: Berapa kira-kira beban utang yang 
anda tanggung sekarang ? 

J: Sekitar 40 juta. 
T: Apakah masalah keuangan anda 

cukup membebani anda saat ini? 
J: Emm, ... sangat membebani. 
T: Contohnya seperti apa ? 
J: Yajadi kesulitan untuk bayar kartu 

kreditnya dan selalu membayar minimum 
dan pokoknya itu tidak habis-habis, jadi 
seperti hanya bayar bunganya aja setiap 
bulan. 

T: Menurut anda resiko tersebut bisa 
muncul dan anda terima itu kenapa ? 

J: Ya karena saya e ... bingung dengan 
membayarnya, karena dengan bunga 
pembayaran yang minimun saya bayarkan 

,, __ 
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p37 

i37 

p38 

i38 
p39 

i39 

p40 
i40 

p41 

--~-~-·-~------ --~- --

dan dengan bunga yang terus berlipat-
lipat sehingga menjadi beban yang sangat 
berat buat saya dan sulit untuk dlunasi 
jadi ya ditagih sama debt collector. 

T: Kira-kira selama kerja bebannya 
semakin ringan atau seperti biasa ? 

J: Ya semakin ringan lah, kita kerjanya lebih 
niat dan mendapat uang banyak lebih 
membantu dari pada santai-santai aja gitu, 
semakin menumpuk. 

T: Tetapi saat ini apakah masih menjadi 
beban? 

J: Masih. 
T: Apakah ada orang lain selain anda 

yang menerima dampak dari masalah 
yang anda hadapi ? 

J: Ya ada mungkin, waktu sempat nggak 
bisa nbayar sam a sekali e ... orang rumah 
juga dicari sebagai penanggungjawab 
kalau saya, ... kalau aku alasan ndak ada 
orang di rumah atau apa tapi orang rumah 
yang diancam-ancam. 

T: Orang rumah itu siapa aja ? 
J: Ya saudara-saudara saya trus pembantu 

rumah tangga. 
T: Apakah orang rumah membantu anda 

setelah tabu anda mengalami masalah 
tersebut? 

~ --

Masalah keuangan juga 
berdampak pada keluarga. 

N 
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-~ - -~~~--

Pengcnalan p48 
kebutuhan 

I i48 

p49 

i49 

p52 

i52 

I 
p53 

i53 

p66 

i66 

J: Emm, ... pemah membantu tapi lama-
kelamaan ya bosen mbantu jadi disuruh 

~ n_}'elesaiin sendiri. __ 
T: Kebutuhan-kebutuhan apa aja yang 

ingin anda penuhi saat ini ? 
J: Kalau kebutuhan ya banyak sekali, ya 

karena setiap jalan-jalan ngeliat sesuatu 
jadi pengen. 

T: Contohnya pengen itu pada barang 
seperti apa ? 

J: Ya seperti baju, sepatu, makan juga 
terutama sering (sambil menguap) 

T: Mengapa kabutuhan-kebutuban 
tersebut ingin anda penuhi saat ini? 

J: Emm, karena bagi saya kalau untuk 
makan itu saya tidak sayang uang karena 
juga sehat, ya ada gunanya dari pada 
untuk hal-hal lain, jadi enak dibuat 
makan. 

T: Kalau tadi yang baju, celana tadi 
mengapa ingin anda penuhi saat ini ? 

J: Ya sayajuga mengikuti trend jadi ya 
sering-sering beli baju, gak tahu kenapa 
kok sering beli juga, juga sering 
ditawari, ... sungkan terus beli. 

T: Kalau melihat kondisi ekonomi anda 
saat ini kebutuhan yang anda inginkan 
tadi itu sudab sesuai ndak ? 

J: Emm, ... sesuai nggak sesuai, ... gimana ya 
ngomongnya va gimana _ya menurut saya 

-:- ~~-----~~-~--~ 

JR menginginkan 
kebutuhan yang 
bermanfaat dan sesuai 
dengan life style. 

I 

I 

Gaya hidup dan keinginan i 

internal JR mempengaruhi 
identifikasi kebutuhan I 

sesuai dengan keadaan 
yang diinginkannya 

I 

seperti makan dan pakian. , 

N 
N 
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I sudah kebutuhan meskipun pemah kebelit 
utang nggak karuan dan sekarang masih 
terbelit utang tapi gimana lagi ya kayak 
ada kesem_IJatan gitu lewat kartu kredit. 

p69 T: Apakah kebutuhan yang anda penuhi 
memang dari keinginan anda sendiri ? 

i69 J: Ya dari saya sendiri. 
p70 T: Jadi ndak ada orang lain yang 

mendorong anda untuk punya 
kebutuhan seperti itu ya ? 

i70 J: Tidak. 
--

1•cncarian p82 T: Terus usaha anda dalam mencari 
Jnformasi informasi tentang keberadaan barang-

barang, harga, kualitas, tempat jual 
tersebut dari mana ? 

i82 J: Ya darijalan-jalan itu aja kita lihat, kalau 
kualitas atau bagus ya audah tahu lah, 
kadang juga lewat majalah. 

p83 T: Jadi berkunjung langsung di 
tempatnya ya ? 

i83 J: Ya berkunjung langsung. 

p85 T: Terus selain datang langsung itu 

I mendapat informasi dari mana, apakah 
ada orang lain, media cetak, elektronik 
atau gimana ? 

i85 J: Biasanya sih ada brosur-brosur juga, di tv, 
tapi jarang lah kebanyakan dari brosur-
brosur aja. 

-- - - ~ - ---- -

Kebutuhan JR muncul 
dari dorongan internal. 

- ---- --- ------~---- ---------- . -

JR sering mendapatkan 
informasi berupa 
penawaran diskon baik 
dari provlikr maupun 
berkunjung langsung di 
tempat pcrbelanjaan. 

~JR terlibat aktif dalam 
pencarian eksternal untuk 
mendapatkan infonnasi 
berkaitan dengan 
kebutuhannya dan 
infonnasi tersebut 
diperoleh dari sumber 
niaga dan sumber pribadi 
an tara lain provider kartu 
kredit, petugas pef1jualan, 
toko dan tcman. 
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p86 I T: Brosurnya di kasih ke anda atau and a 
cari sendiri ? 

i86 I J: Biasanya di kasih, lewat di toko-toko, di 
kasih ntik saya lihat di rumah kalau 
menarik saya datangi lagi tempatnya 

p88 I T: Sebagai pemilik kartu kredit sum her 
informasi mana yang sering anda cari 
untuk memcnuhi kcbutuhan anda '! 

i88 I J: Ya, ... sumber inforrnasi maksudnya 
gimana? Ya misalkan saya pemilik 
kartu kredit ini terus saya cari 
informasi dimana yang menyediakan 
fasilitas sesuai kartu kredit saya. 

i88 I J: Oh, ya ada kan dari kartu kreditnya, kan 
biasanya tiap bulannya ngeluarin kayak 
buletin gitu ada barang-barang apa, ada 
keuntungan kalau pake kartu kredit itu. 

p91 I T: Apa yang ingin anda dapatkan dari 
sumber tersebut berkaitan dengan 
kebutuhan anda ? 

i91 I J: Ya mungkin yang saya dapat yang dari 
sumber tadi diskon-diskon aja dari 
restoran-restoran, kebetulan restoran-
restoran itu langganan saya, jadi lebih 

I 
murah ya lebih bagus. Kalau untuk baju 
saya tetep ke butik Jangganan. 

I p9:? T: jadi untuk kebutuhan makan 
kcbanyakan anda dapat dari brosur I I I N 

N 

L dari pihak provider ya ? 'D 

I i92 J: lya betul. 



p96 T: Sumber informasi apa aja yang 
biasanya anda gunakan untuk 
mengetahui adanya fasilitas kartu 
kredit di tempat-tempat tertentu ? 

i96 J: Ya selain dari buletin itu kadangjuga di 
depan-depan toko di mall-mall ada juga 
ditulis kalau di sana ada diskon jika pakai 
kartu kredit apa gitu, menerima diskon 
kartu kredit HSBC kadang-kadang itu 

1---
menarikjuga. 

p87 T: Bentuk informasi seperti apa yang 
biasanya anda terima dari brosur 
tersebut? 

i87 J: Y a seperti barang-barang baru, terus juga 
ada itu lewat telepon dari butik tern en 
saya ngasih tau ada barang baru. 

p54 T: Ditawari sa rna siapa kok and a bisa 
sungkan? 

i54 J: Sarna yang punya butik, toko-toko itu ada 
yang kenai kita kan di telpon ditawari ada 

---- ---~------·------- --
barang baru ... 

~----

Evaluasi alternatif plOl T: Setalah anda mendapatkan informasi 
dari berbagai sumber tersebut, 
kebutuhan apa saja yang anda 
prioritaskan untuk anda penuhi ? 

i 10 \ J: Ya tetep itu makan, makan untuk sehari-
hari scring saat malam minggu gitu, kalau 
pakaian ya setiap bulan pasti beli. 

Sering mendapat 
infonnasi dari temen 
tentang pakaian baru. 

Memprioritaskan 
kebutuhan makan dan 
pakaian karena dapat 
memuaskan keinginan. 

JR lebih memprioritaskan 
memenuhi kebutuhan 
yang dapat memuaskan 
keinginan menggunakan 
kartu kredit karena 
kclcbihan pcnundaan 
waktu pembayaran kartu 
kredit dinilai sebagai 
keuntungan. 

I 

I 

I 
I 

I 
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r pl02 

il 02 
p109 

il09 

p118 

i 118 
p 119 

T: Meskipun anda menerima informasi 
dari berbagai macam produk tctap 
yang anda pcnuhi kebutuhan pakaian 
dan makan gitu? 

J: Iya. 
T: Terus pcrtimbangan apa saja yang 

mendasari anda memprioritaskan 
kcbutuhan tcrscbut ? 

J: Ya kalau untuk makan ya itu tadi karena 
tempat lain nggak nyediakan itu aja, kalau 
untuk baju memang sesuai trend dan 
memang kebutuhan. sehari-hari ya jadi 
sudah saya pertimbangkan untuk saya 
prioritaskan. 

T: Apakah anda selalu memprioritaskan 
kebutuhan yang selalu memuaskan 
anda? 

J: Ya pasti kebanyakan gitu. 
T: Jadi kebutuhan baju, makan scpcrti 

tadi memuaskan keinginan anda ? 

ill9 J:Ia. I 
pliO T: Apakah faktor tersedianya fasilitas Memprioritaskan 

kartu kredit juga menjadi kebutuhan yang dapat 
pertimbangan anda dalam dibcli dcngan kartu krcdit 

illO 
memprioritaskan kebutuhan ? 

J: Tidak, tidak terlalu, cuma ya itu kalau ada 
diskon di tempat-tempat yang saya suka 
gitu aja. Kalau ndak meskipun diskon tapi 
saya ndak suka ya ndak tcrlalu saya 

_.___eriorit(l~~(ln_: 

N 
w 



pl16 T: Mana yang anda prioritaskan 
memenuhi kebutuhan dengan kartu 
kredit atau kebutuhan yang tidak 
dapat dibeli dengan kartu kredit? 

i 116 J: Emm, ... yang pasti yang dengan kartu 
kredit karena bisa ngutang gitu aja, kalau 
untuk uang cash gara-gara terbiasa jadi 
eman, jadi uang cash saya gunakan untuk 
bayar tadi itu minimumnya dan bunganya 

·--·------.--------- ·-----~ . -·· 
jadi tetep seperti selanjutnya terbelit-belit. 

Kcputusan p84 T: Berkunjung langsung ndak ada 
pcmbclian dcngan rencana tahu-tahu beli gitu? 
kartu kredit i84 J: Ya kebanyakan gitu, ada barang baru lihat 

bagus beli. 
i I 55 ... ya saya sen eng saya beli, saya sen eng 

saya makan, pacar saya seneng saya suruh 
beli, saya suruh makan gitu aja. 

pl66 T: Jadi nggak usah pikir panjang pakai 
kartu kredit gitu, pokoknya saya 
seneng saya utang gitu ya ? 

il66 J: Ya gitu bener. 
p231 T: Sering nggak saat anda berdua jalan-

jalan tanpa rencana tahu-tahu beli 
barang atau makan gitu ? 

so231 J: Sering sekali kayak gitu. 
p232 T: Jadi sebelumnya nggak punya tujuan 

untuk beli akhirnya beli ya ? 
so232 J: He em. 
p233 T: Kira-kira mengapa kok sering gitu, 

pertimban~annya apa? 

. 

JR sering melakukan 
pembelian yang 
sebelumnya tidak 
direncanakan. 

-

Karakteristik pengambilan 
keputusan pembelian 
dengan kartu kredit oleh 
JR sebagai berikut. 
I . Keputusan pembelian 

dengan kartu kredit 
dilakukan secara 
emosional 

2. Keputusan pembelian 
cenderung impu\sif 
tanpa ada rencana 
sebelumnya. 

3. Keputusan pembelian 
tersebut sering 
dilakukan JR pada jenis 
barang-barang yang 
bermerek dan 
melambangkan 
prestige. 

~-------- -
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so233 

p235 

so235 

---· 
pl 

i 1 

p79 

i79 
pSO 
iSO 

il29 

pl35 

i 135 

p164 

J: Soalnya dasarnya orangnya boros toh, 
kalau memang dia suka nggak peduli wis 
pokoknya beli dimana caranya dia beli. 

T: Borosnya itu memang untuk pakaian 
atau juga untuk hal-hal yang lain ? 

J: Semua sih, ya untuk pakaian, makan, atau 
buat seneng-seneng_lah a2a ... 

T: Anda sering menggunakan kartu 
kredit pada jenis transaksi barang apa 
aja? 

J: Emm ... seperti baju, eel ana, atau untuk 
makan di restoran. 

T: Apakah barang-barang tersebut 
mempunyai kualitas merek yang bagus 
? 

J: Iya biasanya saya beli selalu bermerek. 
T: Contohnya ? 
J: Ndak mesti ya kadang yang kaos biasa 

Giordano, One two Six (1 26) gitu. 
J: ... ,iya kadang untuk beli sup Iemen, 

kadang untuk beli alat-alat seperti 
bajunya, kutang-kutangnya itu kalau saya 
beli juga pake kartu kredit. 

T: Terus untuk suplemen yang tadi itu 
kira-kira jenis suplemen apa yang anda 
penuhi? 

J: Biasanya susu protein, susu protein aja 
saya belinya susu protein aja. 

T: Terus yang tadi anda ngikuti fashion 
itu g_imana ? 

----·-·-----·--~----~---

Kartu kredit sering 
digunakan untuk membeli 
barang-barang yang 
bennerek dan mahal. 

N 
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i164 

p136 
i 136 
p243 

so243 
p253 

so253 

p254 
so254 
---· 

p78 

i78 
p81 

i81 

p130 

i 130 

p131 

i 131 

L~---- ---~--

J: Ya tetep lah kalau untukfashion 
memang, ... memang makan sudah pasti 
jadi tetep pake kartu kredit. 

T: Seperti Mega Mass gitu ? 
J: Ya mirip kayak gitu tapi susu pure protein. 
T: Beli apa saja di sana kalau pake kartu 

kredit? 
J: Emm pasti beli minuman kan di sana. 
T: Jenis minumannya kalau boleh tahu 

seperti apa ? 
J: Ya kayak Chivas, .Jack lJaniel1·, Black 

/,ahel. 
T: Jadi minuman keras gitu ya ? 
J: Iya. 
T: Di mana biasanya anda memenuhi 

kebutuhan tersebut ? 
J: Ya di Mall, kadang di TP, SOGO, PTC. 
T: Kalau makan pakai kartu kredit 

biasanya di mana ? 
J: Ya kadang di Duck King, Xo Cuiisin ya 

paling biasa Bentoya lah. 
T: Kalau beli suplemen kayak susu itu 

beli di mana ? 
J: Ya beli disana kan ada yang nyediakan 

suplemen kayak susu. 
T: Dan di Celebrity itu juga nyediakan 

fasilitas kartu kredit ya ? 
J: Ada mesti ada untuk bayarnya aja bisa 

pake kartu kredit kok. 

JR sering menggunakan 
kartu kredit di tempat-
tempat perbelanjaan, 
fitness dan tempat hiburan 
yang berkelas (modern). 

'-------· ------· 

i 
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I p239 T: Kalau sama anda gitu biasanya 

' 
dimana? 

so239 J: Biasanya sih ya di Kwoo!on. 
p240 T: Di diskotik Kwoolon ya ? 
so240 J: Iya. 
p242 T: Terus apakah dugem itu juga 

menggunakan kartu kredit untuk beli-
so242 beli sesuatu ? 

J: Ya iya sih. 
p51 T: Oh gitu ya jadi makan sama pacar 

(tunangan) anda habisnya ya segitu ya, 
bcrapa? 

iS I J: 200 sampai 300 ribu. 
p224 T: Terus berapa aitem yang di dapat, 

berapa jumlah pakaian dalam sekali 
belan,ia? 

so224 J: Y a paling cuman em pat potong. ------- ------·---- ~--

Faktor demografis p68 T: Kalau melihat penghasilan anda yang 
perbulan 5 juta itu kira-kira kebutuhan 
itu sesuai ndak ? 

i68 J: E, ... sebetulnya sesuai sangat sesuai tetapi 
ya masih nyicil utangnya yang dahulu 
yang masih menumpuk itu jadi sekarang 
tidak sesuai. 

p123 T: Apakah pengeluaran anda dalam 
memenuhi kebutuhan dengan kartu 
kredit sebanding dengan pendapatan 
anda? 

--- ------- ---- ---· ---- -------

Sekal i belanja rata-rata 
mendapatkan empat 
macam barang. 

t------ -
Jumlah pcngeluaran 
bcrbclanja dengan kartu 
krcd1t Jcbih besar dari 
pendapatan 

------

--
Pendapatan JR 
berpengaruh terhadap 
frekuensi konsumsi 
dengan kartu kredit. 

' 
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Faktor sosial 

I 
L 

\Ti2~i-~-

pl24 

i124 

~-

P42 

i42 

p43 

i43 

p44 
i44 

J: Eee, ... sebanding tapi gara-gara yang dulu 
belum lunas itu jadi ndak sebanding 
karena saya belum melunasi yang dulu 
jadi tetep berlipat-lipat terus mbayarnya 
ya agak susah gitu. 

T: Jadi pengeluaran pakai kartu kredit 
lebih besar dari pada pendapatan gitu 
? 

J: Ya, gara-gara bunga-bunga yang 
ditimbulkan itu, karena mbayarnya cuma 
minimum ·adi mbulet a· a. 

------
T: Jadi orang rumah sekarang seperti 

keluarga sudah tidak bisa membantu 
apa-apa ya yang nyelesaikan anda 
sendiri? 

J: Ya orang rumah sudah tidak mbantu, tapi 
pacar (tunangan) saya mau mbantu untung 
saja pacar saya mau mbantu. 

T: Oh jadi sekarang pacar (tunangan) 
anda yang bantu, contohnya seperti 
apa? 

J: E, ... kadang bantu uang aja dan mbantu 
kerjaan, tapi kcbanyakan mbantu uang aja 
kan kita sama-sama kerjanya. 

T: Kerja sama-sama itu gimana ? 
J: Kan kita kerja di tempat yang sama tapi ia 

sudah tahu masalah saya jadi ya mbantu-
mbantu saya untuk melunasi kartu kredit 
yang sekarangjadi beban. 

------ -----·----------·------~ 

--------
Pacar (tunangan) 
mendukung informan 
memiliki kartu kredit. 

·------------

Keputusan pembelian 
dengan kartu kredit sering 
dipengaruhi oleh faktor 
eksternal yaitu. 
1. Komposisi keluarga 

yaitu tunangan yang 
selalu berperan dalam 
pengambilan keputusan 
in forman. 

2. Pemilik butik yang juga 
ternan infonnan 
sebagai orang yang ahli 
tcntang pakaian dan 
dipercaya oleh 
in forman 

3. Aktifitas kerja dan 
waktu luang infonnan 
yaitufitness yang 
dilakukan secara rutin. 
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pi 56 ------ --- -- --r--
I 

i 156 
pi 57 
i 157 

p159 

i 159 

I 
p160 
i 160 
p50 
i50 

pl50 

i150 

I p151 

il51 

·~----

T: Bagaimana tanggapan keluarga anda 
berkaitan dengan penggunaan kartu 
kredit anda ? 

J: Keluarga sangat tidak setuju. 
T: Kenapa kok nggak setuju ? 
J: Karena gara-gara pemah ditagih deht 

collector, marah-marah di rumah karena 
saya telat bayar. 

T: Terus itu tanpa sepengetahuan orang 
tua gitu? 

J: Iya alamatnya saya pindah semua ndak di 
rumah sekarang. 

T: Diganti alamat mana ? 
J: Rumah pacar (tunangan) saya. 
T: Kalau makan biasanya sama siapa ? 
J: Ya sama pacar (tunangan) sayajadi mau 

nggak mau harus mbantu karena ikut 
makan. 

T: Apakah ada kelompok dalam aktifitas 
anda sehari-hari yang mempengaruhi 
anda untuk berbelanja dengan kartu 
kredit? 

J: Eee, ... kelompok ndak ada ya, cum an 
pacar (tunangan) saya aja. Nggak ada lagi. 

T: Oh jadi cuma pacar anda aja ya yang 
mempengaruhi pakai kartu kredit ? 

J: Ya sedikit demi sedikit iya, karena buat 
makan, buat beli apa lah. 

Pacar (tunangan) berperan 
dalam pengambilan 
keputusan menggunakan 
kartu kred it. 

N 
VJ 
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r 
I p 152 I T: Contohnya seperti apa, apakah pacar 

(tunangan) anda langsung minta 
makan pakai kartu kredit gitu ? 

i I 52 I J: Oh ndak ya makan trus saya inisiatifnya 
mbayar ya pakai kartu kredit, kayak baju 
Juga. 

pl53 J T: Jadi yang mempengaruhi pakai selain 
anda juga pacar anda ya ? 

il53 I J: Iya betul. 
i53 
p54 

i54 

p55 

iSS 

pl03 

i 103 

p127 

... ,Juga sering ditawari, ... sungkan terus 
beli. 

T: Ditawari sama siapa kok anda bisa 
sungkan? 

J: Sama yang punya butik, toko-toko itu ada 
yang kenai kita kan di telepon ditawari 
ada barang baru ya kita kan beli, jadi 
sering beli lah. 

T: Jadi anda sudah menjadi pelanggan 
dari salah satu butik yang kebetulan 
milik ternan anda gitu ? 

J: Ya benar, betul. 
T: Kenapa anda sering makan di luar 

daripada di rumah ? 
J: Karena saya kerjanya ya ndak di rumah 

jadi selalu di luar, jadi makan pagi, siang 
bahkan malam selalu di luar jarang di 
rumah. 

T: Sclain bckcrja aktifitas anda schari
hari apa ? 

, i 127 I J: Ya olah raga fitness gitu aja. 

Punya hubungan baik 
dengan pemilik butik. 

Aktifitas olah raga 
(fitness) dan ke~ja 
menuntut infonnan untuk 
menggunakan kartu 
kredit. 
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-------~ 

p128 
------r·-- ---------------------

T: Di mana tempat fitness yang anda 
ikuti? 

i 128 J: Di Celebrity di TP. 
p129 T: Apakah aktifitas tersebut menuntut 

anda untuk menggunakan kartu krellit 
dalam memenuhi kebutuhan ? 

i 129 J: Ya, iya kadang untuk beli suplemen, 
kadang untuk beli alat-alat seperti 
bajunya, kutang-kutangnya itu kalau saya 
beli juga pake kartu kredit. 

pl34 T: Jadi kalau jadi member itu minimal 
satu tahun ya ? 

il34 J: Minimal satu tahun tapi saya bayar pake 
BCA jadi bayar 10 kali gratis 2 bulan, tapi 
harus bayar di depanjadi 396 kali 10 
nanti dapetnya 12 bulan jadi mbayarnya 

----- -------- -· - --- - --- nyicillewat BCA. 
Fa ktor psikologis pl41 

-------·---------------
T: Menurut anda memiliki dan Penggunaan kartu kredit 

menggunakan kartu kredit apakah sebagai simbol untuk 
dapat meningkatkan image diri anda ? mendapatkan status sosial 

il4l J: Ya kadang, dulu sih seperti itu sekarang golongan menengah atas. 
sudah agak banyak yang punya kartu 
kredit jadi ndak terlalu lah. Jadi 
sebenemya orang yang punya kartu kredit 
itu bukan orang yang punya uang, orang 
yang punya utang gitu aja. 

pl45 T: Terus dulu punya image itu seperti apa 
? 

Pengambilan keputusan 
pembelian dengan kartu 
kredit dipengaruhi oleh 
faktor psikologis antara 
lain. 
1. JR menggunakan kartu 

kredit untuk 
menampilkan golongan 
sosial ekonomi 
(kekayaan). 

2. Berbelanja dengan 
kartu kredit bukan 
hanya suatu kebutuhan 

I 

I 

N ...., 
10 



r 
I 

]1145 J: Ya dulu kanjarang yang punya kartu 
kredit jadi pasti disangka orang kaya gitu 
aja sekarang kayak orang punya utang 
gitu. 

I p\46 T: Tapi awalnya dulu pertama kali pakai 
kartu kredit image yang ada dalam diri 
anda itu anda dianggap orang kaya 
gitu? 

i 146 J: Iya gitu. 
p147 T: Apakah image yang anda sebutkan 

tadi itu dapat meningkatkan status 
sosial anda ? 

i 147 J: Ya nggak ngerti ya, lihat orang yang 
mandang aja ya kalau dulu sih kayaknya 
ia kalau sekarang sih nggak tau lagi ya. 

p148 T: Selama ini orang yang memandang 
anda pake kartu kredit itu 
tanggapannya gimana? 

i 148 J: Ya seperti orang yang banyak uang sih 
tetep. 

p149 T: Seneng nggak dianggap gitu ? 
i149 J: Ya seneng. 

p15 T: Trus mengapa kira-kira kok nggak 
bisa mengontrol ? 

l~ 
i 15 J: Karena kita merasa belanja dengan kartu 

kredit itu sangat enak dan tidak perlu 
mengeluarkan uang hanya seperti minjam, 
tapi lama-kelamaan terbelit, terbelit 
sehingl!a utang menumpuk semakin tidak 

-~--·-~--

JR menilai sikap utang 
lcwat kartu krcdit suatu 
hal yang positif dan 
mcnvcnangkan. 

-,-- .. . 
tetap1 Juga sebaga1 
kesenangan. 

3. Sering menggunakan 
kartu kredit pada 
barang atau tempat 
yang mempunyai citra 
high class karena hal 
tescbut dapat 
meningkatkan harga 
diri dan menghindari 
pelecehan sosial. 

4. Kebutuhan yang 
dipenuhi dengan kartu 
kredit bertujuan untuk 
menampilkan citra diri 
yang ideal atau yang 
diinginkan. 

5. Penundaan pembayaran 
dinilai sebagai 
keuntungan daripada 
menunda waktu 
belanja. 

l 

' 
I 

tv 
~ 
0 
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I bisa membayar. I 
i i66 ... tapi gimana lagi ya kayak ada kesempatan 

1 I gitu lewat kartu kredit. 
I p67 T: Ada kesempatan maksudnya gimana ? 1 

' i67 J: Ada kesempatan untuk beli-beli daripada 
tidak pegang kartu kredit kan, kalau 

I 
nggak punya uang kita kan nggak bisa 
beli. 

I 
pl61 T: Menurut anda memiliki kartu kredit 

itu merupakan suatu hal yang 

I i 161 
menyenangkan ? 

J: Menyenangkan. 
pl62 T: Menyenangkannya seperti apa ? 
i 162 J: Menyenangkannya ya seperti tadi tetep 

bisa utang itu aja. 
pl63 T: Motivasi apa yang mendasari anda 

sering menggunakan kartu kredit 
dalam berbelanja ? 

il63 J: Ya motivasi utang selain diskon gitu aja, 
itu emang enak ya bisa mundur itu aja . 

i 116 . . . karen a bisa ngutang gitu aja, kalau untuk 
uang cash gara-gara terbiasa jadi eman ... 

p 117 T: Jadi maksudnya terbiasa itu gimana ? 
i 117 J: Jadi meskipun punya uang saya pikir 

kalau saya gunakan untuk beli barang 
tersebut uang itu habis saya ndak bisa 
mbayar yang minimumnya, paling nggak 
lebih banyak sedikit lab saya bayar seperti 
itu selanjutnya. 

~ ...... 

-------------
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p185 T: karena sudah kebiasaan gitu kalau 
nggak ngutang nggak enak ya, biasa 
ngutang pake kartu kredit kalau nggak 
ngutang nggak enak ya ? 

i 185 1: Iya merasa bisa ngutang kenapa ndak 
utang gitu aja. 

i96 ... menerima disk on kartu kredit HSBC Mempunyai perasaan 
kadang-kadang itu menarik juga. positif terhadap barang 

p97 T: Dan anda sering tertarik oleh yang diinginkan. 
penawaran tersebut ya ? 

i97 1: Kalau memang tokonya saya seneng a tau 
saya pemah beli di sana dan ditambahi 

l dengan diskon ya saya masuki, kalau toko 
yang saya nggak suka ya ndak. 

p98 T: Jadi bagi anda nggak penting ada 
diskon ya, yang penting barangnya 
saya suka ya saya beli gitu? 

i98 1: Ya, kalau ada diskon ya lebih bagus gitu 
aJa. 

p99 T: Kalau misalkan ada diskon tapi 
I barangnya nggak anda suka gimana ? 
' i99 1: Emm, ... ndak saya beli. 

plOO T: Kenapa anda kok mementingkan 
barang yang anda suka ? 

ilOO J: Ya buat apa kalau saya beli meskipun 
murah tapi nanti ndak terpakai. 

N 

II 
i I 03 ... jadi makan pagi, siang bahkan malam Memilih restoran mewah 

selalu di luar jarang di rumah. karena cita rasa 

~ 
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p104 T: Dan anda pun pilih restoran yang masakannya_ 

terkenal, punya nama gitu ya ? 
il 04 J: Iya karena gimana ya, enak mau dimana 

lagi_ 
I 

p105 T: Beda nggak makan di tempat-tempat 
I biasa dengan di Duck King seperti yang 

anda sebut tadi ? I 

i105 J: Ya beda karena masakannya Jain. 
I 

pill T: Misalkan anda makan atau and a mau 
I 

beli barang tetapi di tempat itu nggak I 

ada fasilitas kartu kredit sedangkan I 

anda pengen beli itu gimana ? 
i 111 J: Ya tetep saya beli karena saya suka 

meskipun ndak ada diskon. 

p112 T: .Jadi transaksi dengan uang cash ya Menggunakan kartu 
bukan melalui kartu kredit ? kredit karena ada 

i 112 J: Oh kalau itu maksudnya, ... kalau untuk pengaruh penundaan 
barang kalau cash jarang ya saya selalu pembayaran. 
pake kartu kredit karena rata-rata 
sekarang sudah bisa pake kartu kredit. 

pl20 T: Hal-hal apa saja yang mempengaruhi 
anda untuk membeli dengan kartu 
kredit? 

i 120 J: Ya yang pertama yang tadi itu bisa 
tenggang satu bulan itu kan nggak bisa 

I_ 
kena bunga sebctulnya cuma itu aja. 

pl21 T: Kalau dalam sekali belanja dengan 
kartu kredit itu kira-kira uang yang 

-"·~-~---·-- --- ··-
anda habiskan berapa ? 

~ 
w 
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i 121 

p\22 

i122 

i 170 

pl71 

j 171 

I pJ72 

i 172 

p56 

i 56 
p57 

i57 

J: Ya itu sekitar 500, 1 juta kalau makan 
sekitar 200, 300an. 

T: Mengapa anda memutuskan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut dengan 
kartu kredit ? 

J: Ya itu tadi kembali seperi itu tadi bisa 
ngutang gitu aja. 

... tapi dari pada saya mbayar langsung lunas 
itu eman, meskipun ada gitu, ... 

T: Eman tadi itu pertimbanganya apa 
kok bisa eman ? 

J: Ya saya bayar langsung misalnya, mbayar 
langsung kalau punya uang saat saya 
tutup terus saya ndak bisa beli apa-apa 
habis gitu. 

T: Jadi kalau anda bayar lunas, kartu 
kredit anda tutup ya dan anda tidak 
memiliki kartu kredit lagi ? 

J: Iya tapi ya gitu kan mbayar uangnya itu 
yang agak berat ya, makanya saya pikir 
ndak lah. 

T: Apakah mengikutifasltiorr atau model 
tadi itu merupakan hobby anda ? 

J: Ya, sangat memang sering saya ngikutin 
T: Terus menurut anda gunanya apa kok 

mengikuti model ? 
J: Ya, supaya tampil berbeda dan makin 

menarik aja gitu. 

-~---

I 

Tam pi! fushionuhfe 
kar~o:na tidak ingin harga 
dirinva dilecehkan. 

---- -

I 

I 

I 

N 
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I p58 

i58 

I 

p59 
i59 

I p60 

i60 

p137 
i 137 

p138 

i 138 

p139 

---------·-

T: Tampil beda dan menarik itu menu rut 
anda punya segi positif ndak ? 

J: Segi positifnya ya mungkin cuma 
dipandang gimana gitu sama orang lain 
gitu, nggak dipandang rendah gitu aja. 

T: Sering di puji sama orang seperti itu ? 
J: Ya kadang-kadangjuga ada pujian, tapi 

saya nggak mengharapkan pujian, supaya 
ndak direndahkan gitu aja. 

T: Jadi supaya nggak dianggap rendah 
anda pakai baju-baju yang modis gitu 
ya? 

J: Ya betul. 

T: Alasan anda ikutfitness itu apa ? 
J: Ya selain hobby ya buat olah raga biar 

ndak sering sakit-sakitan. 
T: Dengan status anda saat ini apakah 

penggunaan kartu kredit cukup 
membantu anda ? 

J: Ya membantu sekaligus mencekik juga, 
sebetulnya kalau kita punya uang dan 
cepet mbayar sih enak-enak aja ya pake 
kartu kredit, tapi yang saya a! ami ya 
belum tuntas yang pertama terus saya 
gunakan yang lainjadi ya mbulet ac ndak 
selesai-selesai. 

T: Membantunya seperti apa? 

--

----~-

Menggunakan kartu 
kredit sebagai sumber 
dana aktifitas kcgcmaran. 

' 

I 

' 

-
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J: Membantu ya seperti tadi untukjitness 

I kan kalau pake kartu kredit ada diskonnya 
dua kali dari pada langsung bayar setahun 
kan itu kan sudah sangat anu, ... kalau 

I ndak ada kartu kredit kan kita mungkin 
aja ndak, saya mungkin aja ndak mau ikut 
kalau langsung di suruh bayar 5 j uta. 

Perilaku scsudah i p169 T: Bagaimana perasaan anda sctelah Merasa puas dapat 1. Mengalami perasaan 
pemhclian dcngan anda dapat memenuhi kcbutuhan memenuhi kebutuhan puas karena 
kartu krcdit dcngan kartu krcdit ? dcngan kartu kredit. kebutuhannya 

i169 J: Ya puas aja meskipun agak mikir nanti terpenuhi. 
bayarnya gimana gitu, yang penting puas 2. Memperkuat perilaku 
belanja barang dulu gitu. judi yang kompulsif 

p170 T: Tcrus setelah mcngalami masalah karena didorong oleh 
finansial tadi bagaimana pcrasaan keinginan untuk I 

I 
anda? menyelesaikan masalah 

i 170 J: Ya agak stres gitu aja tapi dari pada saya keuangan. ' 

I mbayar langsung lunas itu eman, 
meskipun ada gitu, ... ada yang nawari 
minjemin uang dan saya nyicil ke dia kan 
lebih enak gitu, tapi saya kok gimana ya 
mbayar lunas eman soalnya kalau saya 
bayar lunas ndak bisa beli-beli dulu laan. 
Kalau saya bayar minimum kan tetep bisa 
beli mumpung limitnya masih ada. 

p180 T: Apakah anda mcnycsal dengan 
kcputusan anda bclanja pakai kartu 

i 
kredit? 

~ 
0\ 
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i180 J: Ya menyesal sih tapi sudah terlanjur, ... ya 
sudah menjadi kebiasaan jadi tetep ndak 
disesali Jah percuma lah. 

piS! T: Menyesal tapi karena sudah menjadi 
kebiasaan yang enakjadi ndak 
menyesallagi ya ? 

i 181 J: !ya sih biasa .. scsal tiada akhir (sambil 
tersenyum ). 

pl82 T: Meskipun terlilit utang nggak nyesel 
ya? 

i 182 J: Ya ndak ya kembali tadi itu mau dilunasi 
eman, jadi enak mbayar gitu Jah sclama 
masih bisa bayar minimum sudah cukup 
Ia h. 

p\84 T: Setelah mengalami masalah tersebut 
apakah anda masih punya keinginan 
untuk belanja pakai kartu kredit ? 

i 184 J: Ya masih ya seperti yang saya bilang tadi. 
sudah kebiasaan itu kecuali nanti 
sudah, ... sudah dapet togel atau gimana 
lalu saya bayar lunas semua itu 

pl86 T: Tadi anda scbutkan dapat togcl Mcngalami pcrilaku 
apakah anda juga suka togel ya ? konsumsi yang 

i 18(1 J: Ya kadang togel siapa tahu dapat nomcr mcny1 mpang. 

l 

l 
untuk bayar kartu kredit jadi lunas semua, 
tapi tetep saya pake kartu kredit gitu aja. 

p188 T: jadi untuk melunasi utang, usaha anda 
disamping kerja keras juga menguji 
nasib lewat togel tadiya? 

~ 
-..l 



r i188 I J: Ya betul, betullewat togel siapa tahu 
dapet bisa lunas semua gitu. 

p189 I T: Untuk melunasi utang anda yang 
sekian banyak, lewat togel itu satu 
nomer beli berapa? 

i 189 J: Emm, ... kadang sekali bukaan main ya 
100 ribu, kadang ya berharap dapet yang 
tiga angka aja, yang 50 ribu tiga angka aja 
sudah lunas semua 40 juta itu. 

pl92 I T: Dapet togel itu apakah buat bayar 
kartu kredit? 

il92 J: Ya buat bayar kartu kredit tapi ya kan 

I p194 
ndak lunas karena cuma dapet sedikit. 

T: Sudah lama anda main togel? 
i 194 J: Ya sebenemya sih sebelum punya kartu 

kredit sih main, cuman ya nggak sebanyak 
waktu punya kartu kredit, sebenernya 
kepingin untuk melunasi gitu aja. 

p195 I T: Kalau dulu sebelum kena masalah 
kartu kredit main togel motivasinya 
apa? 

i 195 I J: Ya cuma seneng-senengan aja. 
pl96 T: Terns dulu kalau dapet, uangnya buat 

apa? 
i196 I J: Ya buat beli-beli, tapi cuma sedikit, ya 

buat iseng-iseng. 
p197 \ T: Setelah kena masalah kartu kredit 

motivasi anda main togel apa ? I I I N 
~ 

i 197 I J: Ya supaya dapat uang banyak, ... itu cara 00 

cepat tanpa kerja susah. 
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lp]98 

1198 
pl99 

T: Oh jadi lewat togel itu ya anda 
kepengen melunasi kartu kredit ? 

J: Iya begitu 
T: Kira-kira kalau sekali main nembak 

nomer gitu, sebelum dan sesudah kena 
masalah kartu kredit itu banyak mana 
? 

i 199 J J: Ya ban yak waktu kena kartu kredit. 
T: Berarti lebih banyak sekarng ya 

p200 I karena anda kena utang, anda lebih 
banyak nembak nomer gitu? 

i200 I J: Iya begitu, iya. 
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