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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Keadaan fisik subjek : penampilan, dan barang – barang yang digunakan.

2. Keadaan rumah, kondisi orang tua, dan kondisi pergaulan lingkungan subjek.

3. Aktivitas keseharian subjek.
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KETERANGAN CODING :

Perbedaan individu  A

7. Kebutuhan dan motivasi

8. Kepribadian

9. Pengolahan informasi dan persepsi

10. Proses belajar

11. Pengetahuan

12. sikap

Faktor lingkungan B

6. Budaya

7. Karakteristik sosial ekonomi

8. Keluarga dan rumah tangga

9. Kelompok acuan

10. Situasi ekonomi
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PERTANYAAN INTERVIEW

1. Identitas pribadi

Nama, Tempat tanggal lahir, Urutan kelahiran, Pendidikan

2. Ceritakan aktivitas keseharian Anda ?

3. Ceritakan bagaimana anda bisa memiliki kartu kredit?

a. Dapat informasi darimana ? A3

b. Bagaimana cara anda bisa memiliki kartu kredit ?

4. Ceritakan keadaan ekonomi keluarga?

a. Pekerjaan orang tua B2

b. Masih diberi uang saku oleh orang tua atau tidak ? B5

c. Kepemilikan kartu kredit orang tua atau saudara kandung B3

d. Pembayaran billing penagihan bagaimana ? B5

5. Ceritakan  faktor  –  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  anda  memiliki  dan 

menggunakan kartu kredit?

a. Mengapa ingin memiliki kartu kredit ? A1

b. Menurut kamu kartu kredit tu seperti apa fungsinya ? A5

c. Apa pendapatmu dengan orang yang memiliki kartu kredit ? A6

6. Dengan siapa saja anda berteman? Teman – teman anda seperti apa?

a. Teman anda sudah memiliki kartu kredit ? B4

b. Pendapat teman dengan kepemilikan kartu kredit mu seperti apa ?

7. Berapa jumlah kartu kredit yang kamu punya ?

8. Berapa lama memiliki kartu kredit? 

9. Seberapa seringkah menggunakan kartu kredit?

a. Apakah selalu menggunakan kartu kredit saat belanja ?

10. Ketika   berada  di  mall  dan  melihat  barang  yang  menarik  perhatian  anda? 

Bagaimana respon anda?

a. Jika  ada  barang  yang  menarik  perhatianmu  bagaimana  respon  anda  ?

A2

b. Saat ada tawaran kartu kredit bagaimana respon anda ?

A6
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HASIL WAWANCARA SUBYEK

Subyek 1 AP

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Met pagi AP? Pagi
2 Lagi  libur 

kuliahnya?

Iya aku gak ambil sisipan og

3 Lagi sibuk apa? Aku habis KKN jadi ya sibuk 

nyalon biar  kembali  terawat, 

fitness, maen  ma  temen  - 

temen, persiapan kuliah lagi.
4 Dah  punya  kartu 

kredit?

Udah, 2 malah

5 Udah  berapa  lama 

mbak  punya  kartu 

kredit?

Kira  –  kira  baru  ada  6 

bulanlah belum ada setahun

6 Caranya  daftar 

gimana mbak?

Dulu  pas  kerja  kan  iseng-

iseng   buat  soalnya  pas   

belanja  gitu  sapa  tahu  bisa 

bantu

A1 Subyek iseng 

aplikasi kartu 

kredit karena 

saat belanja, 

kartu kredit 

bisa membantu
7 Prosesnya gimana? Sebenarnya  di  acc  cepet  tp 

pengirimannya  lama  soalnya 

salah alamat.

8 Waktu AP meh mau 

daftar  itu  pikir  – 

pikir  dulu  berulang 

kali atau gimana

Gak langsung aja A3 Subyek tidak 

berpikir 

panjang untuk 

mekakukan 

pengajuan 

kartu kredit
9 Orang  tuamu 

profesinya apa ?

Bapakku kerja di PLN, ibuku 

ibu rumah tangga.

B2 Orang tua 

subyek masih 
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bekerja
10 Selama masih kuliah 

masih  dikasih  uang 

oleh  orang  tuanya? 

Rutin?

Iya masih, iya rutin. B5 Subyek masih 

rutin diberi 

uang saku oleh 

orang tua 

11 Trus  kalo  misalnya 

uangnya  dah  habis 

sebelum  waktunya 

mbak  minta  uang 

lagi dikasih?

Hee

12 Apa  gunanya  kartu 

kredit  menurutmu 

sendiri?

Ya gunanya  kalo aku pengen 

-   pengen  belanja  misalkan 

beli-beli  baju  atau  apa 

pokoknya  keperluan  fashion. 

Sekalian  kalo  pas  makan  - 

makan  gitu  pas  promo  kan 

lumayan bisa dipake. 

A5 Subyek 

memiliki 

pengetahuan 

kartu kredit 

untuk membeli 

keperluan 

fashion 

subyek.

Dan jika ada 

promo bisa 

digunakan oleh 

subyek
13 Tp kan mbak masih 

dikasih  uang  saku 

sama orang tua?

Lhoh itu  kan  buat  apa…tapi 

kan buat pa…kuliah makan – 

makan   apa  gitu  dan 

sebagainya.  Misalkan  masih 

ya pake itu tapi nek mepet yo  

gesek  .  Sayang  kan  kalo  gak   

digunake

A1 Subyek 

menggunakan 

kartu kredit 

karena dalam 

kondisi 

terdesak. 

Walaupun 

telah mendapat 
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uang saku.
14 Pernah  gesek  tunai 

juga?

Iya pernah

15 Trus  apa  gunanya 

uang  saku  itu  kalo 

mash gesek?

Kan  pengen  nyoba aja  kan 

awal-awal  pengen  gesek 

belum  pernah  digesek.  Tak 

coba gitu

Subyek pernah 

melakukan 

gesek tunai 

karena ingin 

mencoba
16 Trus  untuk 

memenuhi 

penagihan gimana ?

Dari  uang  tabungan.  Tapi 

biasanya  gini  minta  uang 

orang tua  dulu  tapi  memang 

kan lewat auto debit. Tapi ya 

minta orang tua dulu.

B5 Untuk 

membayar 

tagihan kartu 

kredit, subyek 

meminta uang 

dari orang tua
17 Kamu  jujur  dengan 

orang  tua  kalo  dah 

punya kartu kredit?

Iya jujur

18 Trus  kalo  minta 

uang  ke  orang  tua 

buat  penagihan  itu 

ya ngomong jujur?

Ya gak sih. Kalo aku pengen 

baju apa aku minta orang tua 

tapi  aku  beli  dengan  kartu 

kredit  dan  uang  itu  aku 

masukin di dompet.

19 Orang  tuamu  punya 

kartu kredit?

Nggak

B3 Subyek jujur 

dengan orang 

tua tentang 

kepemilikan 

kartu kredit, 

tetapi orang tua 

subyek tidak 

memiliki kartu 

kredit.  

20 Trus dapet informasi 

tentang  kartu  kredit 

darimana?

Dulu kan aku kerja di bank X, 

jadi  marketing  kartu  kredit. 

nawar – nawarin orang pake 

kartu kredit. nah lama – lama 

aku pengen sendiri. 

Kan  pasti  yang  punya  kartu 

kredit  tu  orang  kaya,  beda 

kartu  beda  juga  gaji  orang 

A4

A3

Subyek 

terbiasa 

melihat orang 

menggunakan 

kartu kredit 

sewaktu 

subyek dahulu 

bekerja.
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yang  punya. Trus  marketing 

lain  kan juga sering nawarin 

aku suruh daftar dulu.

Subyek juga 

memiliki 

pandangan 

kalau pemilik 

kartu kredit itu 

pasti orang 

kaya
21 Kenapa  pengen 

punya kartu kredit?

Kan  sekarang  kebutuhan 

macem - macem apalagi dulu 

pas kerja maunya ini itu  kalo 

gak punya uang   cash   kan bisa   

pake  kartu  kredit  kan  bisa 

ringkes   gitu  .  Lagian kan kalo 

di  dompet  ada  kartu  kredit 

keliatan keren gitu.  Beda aja 

ma yang lain.

A1 Subyek 

menggunakan 

kartu kredit 

supaya praktis 

jika tidak 

membawa 

uang cash, dan 

merasa kalau 

ada kartu 

kredit di 

dompet 

kelihatan lebih 

keren
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22 Trus temen – temen 

mu ada  yang  punya 

kartu kredit?

Ada  yang  punya  ada  yang 

tidak

23 Sering  maen  ma 

temen – temen yang 

punya kartu kredit?

Ya sering

B4 Teman – teman 

subyek ada 

yang memiliki 

dan ada yang 

tidak memiliki 

kartu 

kredit.dan 

subyek sering 

bermain 

dengan teman 

yang memiliki 

kartu kredit
24 Pengen  nambah 

kartu kredit lagi atau 

naik  level  atau 

pengen  naik  limit 

gitu?

iya  pengen  naek  limit  aja. 

Misal kan silver ke gold.

25 Apa  pendapat  anda 

orang  yang  punya 

kartu  kredit  yang 

platinum  atau  yang 

unlimited?

Ya  mungkin  mereka  bener-

bener   butuh  itu  atau  kan 

mereka  ingin  dilihat  ‘wah’ 

mungkin.  Kartu  kredit  kan 

juga bisa bedain kelas sosial. 

Misalke   aku  kan  orang  kaya   

jadi malu   nek limite dikit  

A3 Subyek 

memiliki 

pandangan jika 

kartu kredit 

bisa 

memperlihatka

n kelas sosial 

seseorang.
26 Maksudnya  kelas 

sosial ?

Gini  lho..misal  orang  gajine 

10 juta perbulan otomatis kan 

dapet yang gold trus kita pasti 

tahu wah mesti  ni menengah 

ke atas. Dan sebaliknya gaji 3 

juta paling silver tho..ni mesti 
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biasa – biasa aja orang.e
27 Kakak – kakak anda 

pake kartu kredit?

Ndak

28 Pendapat  orang  tua 

anda  tentang  anda 

pake  kartu  kredit 

apa?

Sebenarnya biasa aja tapi kan 

takutnya  kelampau  boros. 

Kan  kalo  kita  masih  kuliah 

kan  pengennya  beli-beli  apa 

macem-macem ya  orang  tua 

khawatir aja

B3 Kakak subyek 

tidak memiliki 

kartu kredit 

dan orang tua 

subyek 

khawatir 

dengan 

kepemilikian 

kartu kredit 

subyek
29 Kartu  kredit  itu 

cuma  buat 

memenuhi 

kebutuhan  aja  kalo 

ga  da  uang  tunai 

atau  pas  ada  promo 

aja. Gak da motivasi 

lain?

Iya. Biasa aja ik

29 Seandainya dulu gak 

kerja  di  xxx  (salah 

satu  bank  swasta) 

apakah  dulu  mbak 

berminat  pake  kartu 

kredit?

Tetep pengen to

30 Mengapa ? Kan  kebutuhan  lagipula 

makenya kan jarang -  jarang 

ga tiap hari bisa dihitung pake 

jari  dalam  sebulan  tu  aku 

pake  berapa  kali.  Sekali  dua 

Keinginan 

subyek 

memiliki kartu 

kredit karena 

kalau pengen 
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kali  aja.  Pas ada promo atau 

pas  pengen   beli  –  beli   pas   

kebutuhan  aja.  Jadi  gak 

terlalu sering pake.

A1 belanja saat 

ada promo

31 Jadi  sebulan  tu 

belum tentu pake?

Sebulan tu pasti pake, Cuma 

sekali dua kali. Rata-rata 2-3 

kali. Maksimal 4x

32 Tiap kali pergi anda 

selalu  bawa  kartu 

kredit? walaupun ke 

kampus? 

Heheheheh  ya…,  kan  beda 

keliatannya    nek   ada  kartu   

kredit di dompetku.

A6 Subyek merasa 

ada perbedaan 

jika memiliki 

kartu kredit di 

dompet
33 Beda  gimana 

maksudnya ?

Yo  keliatan  beda  dari  yang 

lain.  lebih  ‘wah’  gitu 

menunjukkan  ni  lho…  aku 

punya kartu kredit.

A1 Subyek 

memiliki 

kebutuhan 

untuk dilihat 

orang lain dan 

menunjukkan 

eksistensinya 

dengan 

kepemilikian 

kartu kredit.
34 Temen  –  temen 

anda  gimana 

pendapatnya  dengan 

anda  punya  kartu 

kredit?

Kan ada yang tahu ada yang 

gak.  Lagian  juga  mereka 

kurang paham kartu kredit tu 

kayak  apa?  soalnya  kan 

mahasiswa  jd  beberapa  aja 

yang  tahu. Kalo  yang  gak 

punya  ya  ga  mudheng 

fungsinya  dikira  cuma  atm. 

B4 Teman – teman 

subyek jarang 

yang memakai 

kartu kredit 

karena kurang 

paham
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Padahal  kan  beda  fungsinya. 

Da limitnya dan sebagainya.

35 Kelompok  teman 

bergaul  anda  tu 

seperti apa sih?

Ya  biasa  -  biasa  aja, 

kebetulan  dapet  temen  yang 

genah  -  genah  sama  temen-

temen  yang  kalo  di  kampus 

juga beberapa aja yang punya 

kartu  kredit  kecuali  temen 

yang beda diluar temen maen, 

teman  mantan  kerja  sering 

terlilit kartu kredit

B4 Teman kampus 

subyek hanya 

beberapa aja 

yang memiliki 

tetapi temen 

kerja dahulu 

subyek banyak 

yang memiliki 

dan sering 

bermasalah 

dengan kartu 

kredit.
36 Trus  tiap  kali  ada 

barang  bagus  anda 

gimana?

ya langsung beli karna aku tu 

kalo ada barang bagus harus 

beli tanpa pikir panjang.

A6 Saat 

penawaran 

menarik, 

subyek 

langsung 

membeli 

barang 

tersebut.

Subyek 2 IA

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Met pagi IA? Pagi
2 Lagi sibuk apa? Kuliah, maen, online
3 Dah  punya  kartu 

kredit?

udah 3 aja

4 Udah  berapa  lama 

punya kartu kredit?

Yang lama 1 tahun

5 Selama  ini  dapat Dari  temen – temen, kan ada A3 Subyek 
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informasi  kartu 

kredit darimana?

yang  pake  kartu  temenku. 

Dari tivi, iklan di   mall  ,   

menegenal 

kartu kredit dari 

teman subyek, 

dan melihat 

iklan
6 Kenapa  pengen 

punya kartu kredit?

Keren aja kan kalo dipake tuh 

ada kelasnya gitu

A1 Subyek 

memiliki kartu 

kredit karena 

didorong 

keinginan untuk 

tampil lebih.
7 Maksudnya? Kan  tiap  kartu  bisa 

memperlihatkan  kelas 

ekonomi  pemakainya. 

Misalkan  orang  pake    silver   

pasti beda dengan orang yang 

pake    platinum   atau    gold.   

Pendapatan  mereka  kan  juga 

keliatan dari jenis kartunya.

A5 Subyek 

memiliki 

pengetahuan 

jika kartu kredit 

bisa 

memperlihatkan 

kelas social 

pemakainya
8 Selama masih kuliah 

masih  dikasih  uang 

oleh  orang  tuanya? 

Rutin?

Masih,  tiap  bulan  pasti 

dikasih

9 Trus  kalo  misalnya 

uangnya  dah  habis 

sebelum  waktunya 

minta  uang  lagi 

dikasih?

Ya gak lah.

B5 Subyek masih 

diberi uang 

saku oleh orang 

tua tetapi jika 

telah habis 

sebelum 

waktunya 

subyek tidak 

akan diberi 

tambahan uang

10 Apa  gunanya  kartu 

kredit  menurutmu 

Buat jajan, buta foya – foya, 

bayar karokean

A1 Kartu kredit 

digunkan 
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sendiri? subyek untuk 

membeli 

keperluan dan 

bersenang - 

senang
11 Tp  kan  masih 

dikasih  uang  saku 

sama orang tua?

Kan  kalo  kurang  bisa  gesek 

ambil kartu kreditku

A1 Subyek 

melakukan 

gesek tunai 

karena uang 

saku subyek 

kurang
12 Kalau misalnya uang 

sakumu  dikasih 

lebih  banyak  dari 

sekarang  apa  kamu 

masih  tetap  ingin 

punya kartu kredit?

Masih, karena kan kalau pake 

kartu  kredit  byarnya  gak 

langsung  bisa  ditunda  jadi 

uangnya  bisa  buat  yang  lain 

dulu.

A1 Jika memakai 

kartu kredit, 

subyek bisa 

menunda 

pembayaran 

dan uangnya 

bisa digunakan 

untuk yang lain.
13 Pernah  gesek  tunai 

juga?

Pernah. 

14 Trus  apa  gunanya 

uang  saku  itu  kalo 

masih gesek?

Ya  buat  jajan,  beli  –  beli 

keperluanku.  Gesek  tunai  tu 

buat  bayar  tagihan  sebelum 

uang  jajan  turun  dari  orang 

tuaku.

B5 Gesek tunai 

digunakan 

subyek untuk 

membayar 

tagihan kartu 

kredit.
15 Kamu  jujur  dengan 

orang  tua  kalo  dah 

punya kartu kredit?

Orang  tuaku  gak  tahu  aku 

punya kartu kredit

B3 Orang tua 

subyek tidak 

mengetahui 

kepemilikan 

kartu kredit 
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subyek
16 Trus  gimana  kok 

bisa gak tahu kalian 

kan serumah?

Gini  dulu  pas  aku  kerja  di 

xxx (salah satu bank swasta) 

jadi    marketing   aku  daftar   

kartu  kredit    nah   dikirimnya   

tuh pas aku dah   resign  . Data-   

dataku  tu    bener   tapi  alamat   

rumah  aku  alamatkan  ke 

rumah sepupuku. Jadi    sampe   

sekarang  kiriman  lembar 

pengihan  dikirim  ke  rumah 

sepupuku, kadang juga lewat 

email  ku.    Orang  tuaku  gak 

tahu kalo aku punya kartu.

A4 Subyek 

mengerti 

bagaimana cara 

mendapatkan 

kartu kredit 

karena 

pengalaman 

saat bekerja 

dahulu

17 Orang  tuamu  punya 

kartu kredit?

Gak ada B3 Orang tua 

subyek tidak 

memiliki kartu 

kredit
18 Profesi  orang  tua 

mas apa?

Bapak  guru,  ibuku  usaha 

dirumah jahit. 

B2 Subyek 

tergolong dari 

keluarga 

ekonomi 

menengah
19 Trus temen – temen 

mu ada  yang  punya 

kartu kredit?

Kalo  temen  maen  dulu  pas 

aku  kerja  pada  pake,  temen 

kampus juga ada.

B4 Raata – rata 

temen subyek 

memiliki kartu 

kredit
20 Sering  maen  ma 

temen – temen yang 

punya kartu kredit?

lumayan

21 Pengen  nambah 

kartu kredit lagi atau 

naik  level  atau 

Pengen  sich  naik  level,  mau 

yang gold atau platinum. Nek 

nambah  lagi  gak  kayaknya 

A4 Setelah 

memakai kartu 

kredit, subyek 
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pengen  naik  llimit 

gitu?

soale   dah pusing.  merasa tambah 

ada beban 

(pusing)
22 Apa  pendapat  anda 

orang  yang  punya 

kartu  kredit  yang 

platinum  atau  yang 

unlimited?

dia  keliatan  orang  kaya 

dengan gaji yang   gedhe  

A3 Subyek 

memiliki 

konsep jika 

orang memiliki 

kartu kredit 

keliatan orang 

kaya
23 Kenapa  bisa  bilang 

kalau  yang  punya 

kartu  kredit  itu 

keliatan  seperti 

orang kaya?

Syaratnya  kan  gak  mudah, 

misalnya  pendidikan  harus 

minimal  D3,  gaji  harus 

minimal  berapa  gitu.  Jadi 

yang  punya  tu  pasti  orang – 

orang tertentu.

A5 Subyek 

memiliki 

pengetahuan 

kalau ingin 

memiliki kartu 

kredit syaratnya 

tidak mudah.
24 Kakak – kakak anda 

pake kartu kredit?

Sepupuku punya. B3 Sepupu subyek 

memiliki kartu 

kredit
25 Ada  alasan  lain 

ingin  punya  kartu 

kredit gak?

Ya buat jaga – jaga nek uang 

jajan   dah  habis  baru  pake   

kartu

A1 Kartu kredit 

digunakan 

untuk 

kewaspadaan 

jika uang saku 

habis sebelum 

waktunya
26 Seandainya dulu gak 

kerja di x (salah satu 

bank swasta) apakah 

dulu  berminat  pake 

kartu kredit?

Iya, liat sepupuku soalnya. B3 Karena melihat 

sepupu subyek 

yang memiliki 

kartu kredit jadi 

subyek 
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memiliki 

keinginan untuk 

memiliki kartu 

kredit.
27 Mengapa ? Ada tambahan dana kan dari 

kartu  itu  walaupun  utang 

istilahnya.

A5 Kartu kredit 

juga bisa untuk 

menammbah 

dana
28 Kartu  kreditnya 

sering dipake?

Sering  tapi  cuma  yang  satu 

aja,  yang  lainnya  jarang  tak 

pake.  Pusing  soalnya  mikir 

tagihan.
29 Jadi  setiap  anda 

belanja  anda  selalu 

pake kartu kredit?

Ya.  Uang  tunai  tu  kadang 

malah  sedikit  mbak  di 

dompet. Cepet habis lagi.

B5 Subyek 

memiliki sedikit 

uang tunai di 

dompet.
30 Penagihannya 

gimana?  Maksudku 

pembayarannya  full 

atau minimum?

Kalo lagi ada duit ya    full nek   

ga punya ya   minimum  .

B5 Subyek akan 

membayar 

tagihan dengan 

melihat kondisi 

keuangan 

sbyek, ada tau 

tidak ada uang.
31 Minta orang tua? Ya gaklah lha wong gak tahu 

nek  tahu  ya  aku diomelin. 

Tapi  kan  dah  dapet jatah 

perbulan  dari  orang  tua. 

Paling  boong  –  boong 

dikitlah.
32 Jadi  bayarnya  tuh 

pake uang jatah dari 

orang tua?

Heem,  kadang  ya  spp-lah 

diblandangin kesitu

33 Tiap kali pergi anda iya
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selalu  bawa  kartu 

kredit? walaupun ke 

kampus? 

34 Temen- teman  anda 

gimana  pendapatnya 

dengan  anda  punya 

kartu kredit?

Biasa  aja,  ya  kadang  – 

kadang  mereka  pengen 

pinjem buat  beli  baju ya  tak 

kasih pinjem

34 Kelompok  teman 

bergaul  anda  tu 

seperti apa sih?

Biasa  aja.  Nek  pengen  dan 

ada uang ya beli nek gak ada 

ya gak beli

35 Trus  tiap  kali  ada 

barang  bagus  anda 

gimana?

Liat-liat  dulu  kali  mbak 

misalkan  besok    pas   gajian   

gitu  mencukupi  untuk  bayar 

kartunya ya aku pake ya tapi 

kalo  gak  ya  aku  gak  pake. 

Mau  dikejar  –  kejar 

collector???

A6 Subyek 

melakukan 

pertimbangan 

terlebih dahulu 

jika 

menemukan 

penawaran 

menarik
36 Gajian? Maksudnya  pas orang  tua 

gajian  kan  aku  juga  dikasih 

uang jajan mbak. Kan dikasih 

orang tua.

37 Bedanya  apa 

sebelum  pake  kartu 

ma  sudah  pake 

kartu?

Ya  beda  aja,  lebih  keliatan 

pede  aja  kalo  pake  kartu 

apalagi nek maen ma temen-

temen kampusku.

A1 Subyek 

memiliki 

kebutuhan 

untuk tampil 

percaya diri 

saat bersama 
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teman kampus
38 Peranan temen kamu 

saat  mengambil 

keputusan beli suatu 

barang tua gimana?

Ya  biasanya  jadi  setan-setan 

yg  gak  berguna  itu  ya  pasti 

mempengaruhi aku.

39 Langsung  beli 

dengan  kartu  atau 

tunai? 

Ya beli. Yup kartu A2 Subyek mudah 

terpengaruh 

bujukan orang 

lain dan selalu 

menggunakan 

kartu kredit 

dalam setiap 

pembelian.
40 Temen  –  temenmu 

juga  pake  kartu 

kredit?

Iya

41 Duluan  kamu  atau 

temenmmu  yang 

pake ?

Kalo  temen  kampus  ya 

duluan mereka tapi nek temen 

maen ya duluan aku.

A4 Subyek sering 

bertemu dan 

bergaul dengan 

pemilik kartu 

kredit (teman 

kampus)

42 Oh  beda  ya  temen 

kampus  ma  temen 

maen?

Ya beda.  Nek temen kampus 

tu ya temen dari kampus tapi 

nek temen  maen  tu  temen-

temenku  pas  jaman  SMA, 

tetangga,  trus  temen  kerjaku 

dulu.  Nek temen  kampus 

anak-anak  orang  kaya  tapi 

temen maenku tu orang biasa-

biasa aja kayak aku.
43 o….pernah  kerja 

dimana?

Iyalah gimana aku bisa dapet 

kartu kredit  kalo gak da slip 

gaji?Di  xxx  (nama  bank 

swasta)  jd  sales tapi cuma 1 
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tahun  aja.  Sekarang  fokus 

ngampus aja.
44 Ok,  gitu  aja  trima 

kasih  ya.  Kalau  ada 

yang  belum  paham 

aku bisa Tanya lagi?

Silahkan.

Subyek 3 AL

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Met pagi AL? Iya pagi
2 Sekarang 

kegiatannya apa?

aku sich sekarang kegiatannya 

cuma  kuliah  tok sich,  kadang 

juga ikut kursus – kursus gitu.

3 Dah  punya  kartu 

kredit?

Udah

4 Udah  berapa  lama 

mbak  punya  kartu 

kredit?

e..6 sampe setahunlah aku pake

5 Berapa kartu kredit 

yang kamu punya?

Satu aja

6 Dah sering dipake? Gak juga. Sebulan belum tentu. 

Kebayakan kan pergi ma orang 

tua  jadi  ya  kartu  kredit  orang 

tua  yang  jalan.  Kartu  kredit 

sendiri  sich  nek lagi  pergi 

sendiri  dan  nek butuh  banget. 

Kan    sebenere   kita    dikasihi   

fasilitas  kartu  kredit  kan  sapa 

tahu ada hal yang penting, gak 

bawa  uang..gitu  aja  sich  buat 

jaga – jaga.

B3

A1

Subyek belum 

tentu memakai 

kartu kredit dalam 

sebulan.

Lebih sering 

memakai kartu 

kredit orang tua 

saat berpergian 

bersama keluarga

Subyek 

menggunakan 

kartu kredit 
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karena untuk 

situasi yang tidak 

direncanakan
7 o..jadi  gitu  ya 

belum tentu dipake 

cuma  buat  jaga-

jaga aja.

Hee buat jaga – jaga aja.

8 Kartu  kreditnya 

selalu dibawa?

Iyalah.  Kan  mana  tau  ada 

keperluan mendadak. Buat jaga 

– jaga.

A1 Subyek 

menggunakan 

kartu kredit 

karena untuk 

situasi yang tidak 

direncanakan

9 Temen  maen  atau 

temen  kampus  ada 

yang  punya  kartu 

kredit?

Klo  temenku  akrab  gak  ada, 

tapi mungkin ada juga temen – 

temen  sekampus  yang  punya 

kartu.  Aku  juga  gak  ngerti. 

Temenku SMA juga ada yang 

pake.

B4 Teman akrab 

subyek tidak 

memiliki kartu 

kredit

10 Sering  maen  ma 

temen  SMA  itu 

yang  punya  kartu 

kredit?

Lumayan nek dia pas pulang ke 

semarang aja.

11 Kalo  pergi  jalan  – 

jalan  ma  temen  – 

temen ke mall gitu 

kartu  kredit  sering 

dipakai?

Ehmm..  jarang  banget  ya. 

Biasane  aku  pengen  barange 

trus niteni  , pulang terus   ngajak   

orang tua kesana trus orang tua 

yang   belike.  

B1 Kebiasaan subyek 

saat berbelanja 

adalah 

mencermati 

barang dan pulang 

untuk meminta 

orang tua 

membelikannya
12 Orang  tua  masih 

bekerja?

Papaku  punya  usaha  sendiri, 

mamah jadi ibu rumah tangga.

B2 Subyek berasal 

dari keluarga 

ekonomi 

menengah.
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13 Masih dikasih uang 

saku bulanan?

Masih.  Tapi  gak  bulanan    nek   

uang habis bisa minta.

B5 Subyek dapat 

leluasa meminta 

uang saku kepada 

orang tua
14 Orang  tua  atau 

kakak  punya  kartu 

kredit?

Iya punya semua. Orang tuaku 

punya lebih dari satu. 

B3 Seluruh anggota 

keluarga memiliki 

kartu kredit
15 Dulu  dapet  kartu 

kredit  gimana 

caranya?

Aku kurang tahu gimana,  aku 

cuma  dikasih  formulir  ma 

mama trus tanda tangan doang. 

Orang  tuaku  yang  ngurus. 

Karna  pergantian  dari  xxx 

kartu ku kan xxxx (nama bank 

swasta)  kan  karna  pergantian 

itu  kan  jadi  gratis    annual  fee   

seumur  hidup    makane   kita   

didaftarin   gitu.  Jadi  kan  gak   

ada   annual fee   gak ada ini gak   

ada itu gratis jadinya

A1 Subyek memiliki 

kartu kredit 

karena dapat 

fasilitas dari bank 

penerbit dan 

mendapat fasilitas 

free annual fee

16 Kamu  pernah 

menggunakan 

kartu  kredit  kan 

sewaktu  jalan  – 

jalan tidak bersama 

orang tuamu?

Ya kalo kadang kepepet banget 

pengen gitu kita yaudahlah nek 

seandainya kebetulan gak bawa 

uang  dan  kita  butuh  ya  baru 

pake.

Pernah sich pas keluar kota ma 

temenku aku dapet buku yang 

aku cari – cari. Nah aku pas itu 

beli bukunya pake kartu kredit.

17 Billing  tagihannya 

siapa yang bayar?

Orang tuaku. B5 Pembayaran 

tagihan dilakukan 
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oleh orang tua
18 Faktor – faktor apa 

yang 

mempengaruhi 

kamu  pake  kartu 

kredit?

Apa ya..kalo dipikir pengen aja 

kan  kalo    kepepet    pengen   

barang itu otomatis kita gesek. 

nek  pengee…een banget  gitu 

kita kepepet, kok nunggu orang 

tua  kok  lama  gitu  atau  pas 

keluar  kota  kita  pengen  beli 

buku-buku gitu baru kita pake.

A1 Subyek hanya 

sebatas ingin 

memiliki kartu 

kredit untuk 

situasi yang 

mendesak

19 Dapet  informasi 

darimana 

kepemilikan  kartu 

kredit ?

Banknya. A3 Subyek mendapat 

informasi dari 

bank penerbit 

kartu kredit
20 Cuma dari bank? Iya  sich,  kan  kartu  itu  juga 

dikasih  mamah  jadi  trima 

beres.  Nek iklan  –  iklan  gitu 

aku  kurang  tahu.  Dan  aku 

orangnya gak mudah termakan 

iklan.  Misal  ada  penawaran 

kartu  kredit  dengan 

segambreng   fasilitas,  ya  aku   

biasa aja ik. 

A2 Subyek tipe 

konsumen yang 

tidak mudah 

terbujuk oleh 

iklan
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21 Trus  pengaruh 

kepemilikan  kartu 

kredit  apa 

menurutmu?

e..  gimana  ya.  Nek   aku  sih   

gampangane  nek   aku  punya   

kita  bawa  di  dompet  itu  kita 

kesane  matane  ijo  nek  liat  

barang  akhire   beli  atau  gak   

beli  ya,  aku  punya    og    kartu   

kredit  tinggal  bayar  gitu,  atau 

mungkin   meh   makan di tempat   

yang agak mahal gitu gak bawa 

uang    ah   tenang  aja  ada  kartu   

kredit mungkin  gitu  ya 

pemikiran orang – orang.  Tapi 

sejauh ini aku jarang pake.

A5

A6

Kartu kredit bisa 

membuat mata 

menjadi “hijau” 

pemiliknya, bisa 

buat belanja dan 

makan di tempat 

yang mahal. 

Subyek bisa 

melakukan 

pertahanan diri 

saat memakai 

kartu kredit
22 Jadi  kalo  punya 

kartu  kredit  tuh 

belum  tentu  kalo 

pengen  harus  beli 

ya?

Iya.  Tapi  jujur aja  matane ijo  

nek liat  barang apik,  tapi  tak 

usahain  direm     tuk   pemakaian   

kartu kredit.

A2 Subyek memiliki 

pertahanan diri 

saat memakai 

kartu kredit

23 Kamu dan temen – 

temen  maenmu  tu 

seperti  apa  sich? 

Hobi  shopping 

gak?

Kebetulan  temen  –  temen 

akrabku di kampus tu yang   sak   

kelas   ma aku tu akrab banget,   

nek jalan – jalan aku pasti ma 

mereka dan  kebetulan  temen-

temenku tuh orang – orangnya 

yang  homey yang anak – anak 

rumahan, jadi nek kita maen tu  

paling  grudukan ke  mall 

makan, entar pilih yang murah 

terus jalan – jalan. Terus udah 

pulang, paling  muter satu mall 

terus pulang. Ehm kebanyaken 

B4 Subyek selalu 

pergi bersama 

teman – teman 

kampus dan 

merasa cocok 

karena memiliki 

hobi sama.
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temenku  yang  sering  banget 

aku  maen  kita  hobinya  sama 

buku, jadi kita gak ke   mall   tapi   

ke  toko  buku.  Tapi  itu  gak 

terlalu  banget  sih  paling  beli 

berapa
24 Fungsi kartu kredit 

buatmu  seperti 

apa ?

Kepepet   gak  ada  uang  tunai,   

pergi  sendiri  gak  sama  mama 

baru pake kartu

A1 Dalam situasi 

mendesak, subyek 

akan 

menggunakan 

kartu kredit
25 Pernah  gesek 

tunai?

Gaklah. Aku punya atm

26 Terus  punya  atm 

kenapa  masih  mau 

pake kartu kredit ?

Soalnya uang atmku tuh cuma 

sebatas uang jajanku sebulan.

B5 Subyek tidak 

pernah melakukan 

gesek tunai 

karena memiliki 

atm
27 Kalo  gak  dapet 

fasilitas  dari  bank 

tadi,  kamu  punya 

keinginan  gak 

punya kartu kredit?

Aku dapet ya syukur gak dapet 

ya  udah gitu. Gak dikasih ma 

orang  tua  juga  yaudah 

gakpapa.  Lha  wong kita 

sendiripun  juga  gak  butuh 

banget.  Lagian  aku juga takut 

nek  ada  kartu  kredit  tu  kita 

matane ijo nek keblabasen kan 

takut  juga  ya.  Tiba  tiba  ada 

limite abis, gak enak juga lho.

Aku kan juga dikasih ma orang 

tua dengan seijin mereka.

B1 Subyek memiliki 

kartu kredit 

dengan seijin 

orang tua.
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28 Orang  tuamu  tahu 

pemakaian  kartu 

kreditmu ?

Tahulah.    struck  nya  kan  tak   

kasihke.    Struck   yang  habis   

gesek kan    mesti   tak    kasihke   ni   

mah buat  barang ini.  Jadi  pas 

tiba   billing  nya   dicocokke.  

29 Jujur ya? Heem.  Mama  dah  bilang    nek   

mau  pake  ya  bilang  terus 

struck  nya dikasihke ke mama  

Buat apa barang apa..

B1 Orang tua subyek 

mengetahui 

pemakaian kartu 

kredit subyek dan 

subyek 

diharuskan untuk 

menyerahkan 

struck pembelian 

kepada ibu 

subyek.

30 Temen  –  temen 

anda  gimana 

pendapatnya 

dengan anda punya 

kartu kredit?

Biasa  aja.  Lha  wong  jarang 

aku pake juga.

31 Apa  pendapatmu 

tentang  orang  – 

orang  yang 

memakai  kartu 

kredit  jenis  Gold 

atau platinum?

Biasanya sih sok dan sombong 

trus  akhirnya  sering  habis  – 

habisin  uang buat  belanja  dan 

nongkrong  di  café  (terutama 

anak  Jakarta),  yah  walaupun 

tidak  semuanya  gitu  tapi 

semakin  tinggi  jenis  kartunya 

biasanya tambah sombong.

A3

Subyek 

mempunyai 

anggapan kalau 

semakin tinggi 

jenis kartunya, 

biasanya semakin 

sombong.

32 Knapa  bisa  bilang 

kalo  smakin  tinggi 

jenis  kartunya 

biasanya  semakin 

tambah sombong?

Kan  kalo  liat  anak  Jakarta  di 

tivi  –  tivi  itu  kan  keliatan 

sombong atau  petete gitu, kalo 

di  Semarang  sih  emang  ga 

terlalu,  temen – temenku juga 

jarang tapi aku pernah ketemu 

anak  bawa  kartu  sombong 

banget,  sok  kaya  banget  dah 
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gitu kalo beli asal nunjuk gesek 

tok.
33 Oke.  Itu  dulu  ya, 

entar kalo ada yang 

kurang  tanya 

lagi.Terima 

kasih…

Iya, sama – sama.

Hasil Wawancara Dari Sumber Lain :

Subyek 1 AP

1. Orang tua

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Siang ibu… Siang,
2 Sibuk  gak  buk,  ni 

saya  mau  minta 

waktu  sebentar 

buat tanya – tanya.

Ndak, monggo mau tanya apa ?

3 AP  anak  keberapa 

buk ?

Bungsu  dari  3  bersaudara. 

Kakak  –  kakaknya  dah 

berumah tangga semua, tinggal 

dia aja yang masih kuliah.
4 Ibu  dah  memiliki 

kartu kredit ?

Belum,  gak    seneng   kayak   

begituan.  Bapaknya  juga  gak 

punya.

B3 Subyek memiliki 

2 kakak. 

Sedangkan orang 

tua subyek tidak 

memiliki kartu 

kredit

5 Tapi  ibu tahu kalo 

AP  punya  kartu 

kredit ?

Tahu B3 Orang tua subyek 

mengetahui 

kepemilikan kartu 

kredit subyek
6 Tanggepannya 

gimana bu ?

Yoweslah  gakpapa namanya 

juga  anak  jaman  sekarang 

maunya macem – macem. Saya 

cuma    pesen    ma  dia  jangan   

B1 Orang tua subyek 

hanya memberi 

nasihat jangan 

boro dan berhati – 
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boros dan hati  – hati  pakenya 

jangan   kelewatan  .

hati jika memakai 

kartu kredit
7 AP  masih 

mendapat  uang 

saku ?

Masihlah  mbak,  walaupun dia 

tuh dulu pernah kerja  tetep  aja 

minta  uang  ma  ibu  atau 

bapaknya.  Apalagi  sekarang 

minta  terus  buat  inilah  itulah. 

Gimana lagi  ya  namanya  juga 

anak ya saya kasih.

B5 Subyek selalu 

minta uang orang 

tua untuk 

membeli 

keperluan subyek

8 Ibu  tahu 

pemakaian  kartu 

kredit  AP  ?  untuk 

apa aja gitu ?

Wah  kurang  tahu.  Biar  dia 

yang  ngurusin  kartune,  saya 

tuh  gak    seneng   namanya   

urusan  ma  utang  palagi  ma 

bank.

B3 Orang tua subyek 

tidak senang 

dengan hal –hal 

yang 

berhubungan 

dengan hutang
9 Ibu  tahu  kalo  AP 

minta  uang  buat 

bayar tagihan ?

Gak  ngerti.  Pokoknya  dia 

bilang  buk  minta  uang  buat 

beli  baju  atau  buat  apa  gitu. 

Dia  kan  sukanya  beli  –  beli 

baju.  Setiap hari kayaknya nek 

pergi ke    mall mesti   pulangnya   

bawa bajulah,   bando  , jepit atau   

apalah sukanya dia tu.

A2 Subyek tipe orang 

yang hoby 

shopping

10 AP  selain  kuliah 

kegiatannya  apa 

buk ?

Ya dia ikut   fitness  , jalan – jalan   

ke    mall   ma  temen  –  temen   

kerjanya dulu.

B4 Subyek sering 

pergi dengan 

teman keja 

subyek dulu
11 o..gitu ya buk iya.  Aku  suruh  jangan 

kebanyakan  maen,  ngurus 

skripsi  aja..  eh,  tetep  maee…

eennnn aja kerjanya.  
12 Yaudah  buk  gitu 

aja  tanyanya. 

Iya mbak, sama – sama.
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Trimakasih  sekali 

buk..

2. Teman Akrab AP Di Kampus.

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Hai..  minta 

waktunya  bentar 

boleh  ?  aku  mau 

tanya – tanya dikit 

Boleh..

2 Kamu  temennya 

AP ? Akrab ?

Iya,  sejak  masuk  kuliah 

pertama   sampe  sekarang  aku 

sekelas  ma  dia    ngapa  –   

ngapain   juga  ma  dia,  tugas,   

maen atau apalah.

B4 Subyek akrab 

dengan salah satu 

teman satu kelas 

di kampus

3 o..sering  maen 

sama AP juga ?

Iya lumayan, kalo jalan – jalan 

di sela jam kuliah pasti ma dia, 

nongkrong di TA juga.
4 Kamu  dah  tahu 

kalo  AP  punya 

kartu kredit ?

Udah.  Lha  wong   kartunya  di   

acc aja dia crita – crita ma aku 

se-gank, gimana aku gak tahu. 

Dia   seneng banget   pas itu  .

A6 Subyek gembira 

saat kartu kredit 

subyek disetujui

5 Kamu punya  kartu 

kredit ?

Enggak  .   B4 Teman akrab 

subyek di kampus 

tidak memiliki 

kartu kredit
6 AP  selalu  bawa 

kartu kreditnya ?

Iya selalu ada di dompetnya.

7 Ap  itu  seperti  apa 

sich  menurutmu  ? 

kalau pas dia jalan 

– jalan di mall ?

Dia  tu  sukanya  fashion,  baju, 

sepatu,  tas  ,  jam  tangan, 

sandal…pokoknya yang berbau 

wanita  gitu.  Trus  kalo  dah 

pengen  pasti  dicari  dan  dibeli 

kemanapun.  Dia  tu  orangnya 

A2 Subyek menyukai 

barang fashion 

yang bermerk
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juga royal  ma  uang gak pelit. 

Gayanya dia tuh suka gayanya 

tante – tante kaya.  Yang pake 

baju  bling  –  bling,  trus  suka 

yang bermerk. 
8 Ehmm.. gitu ya Hoo
9 Sering  maen 

bareng  ma  kamu 

trus  dia 

menggunakan 

kartu  kreditnya 

untuk beli barang ?

Kalo  sama  aku  sich  belum 

pernah  liat  ya  aku,  tapi 

kayaknya  ma  temen  maennya 

yang lain dia pake. Dia pernah 

crita   kok   ma aku.  

B4 Subyek 

mengunakan 

kartu kredit saat 

bermain dengan 

teman selain 

teman kampus
10 o..dia  juga  punya 

temen  maen  yang 

akrab  juga  selain 

kamu  dan  gank-

nya?

Iya. Dia lebih sering maen ma 

temennya  yang  dulu  kerja  di 

bank XXX. 

11 o..yaudah  gitu  aja, 

makasih  ya  sorry 

kalo ganggu.

Iya gakpapa nyante wae

Subyek 2 IA

1. Kakak sepupu

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Pagi ibu.. Iya (senyum)
2 Sedang  apa  bu  ? 

sibuk  gak  buk,  ni 

saya  mau  minta 

waktu  sebentar 

buat tanya – tanya.

Ni  habis  beres  –  beres,  mau 

jemput anak sekolah.

IA  anak  keberapa 

buk ?

Anak  pertama,  punya  2  adek 

perempuan.  Sekarang  adeknya 
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sekolah di klaten.
3 Ibu  dah  memiliki 

kartu kredit ?

Gak punya, suami yang ada. B3 Kakak sepupu 

ipar subyek 

memiliki kartu 

kredit
4 Tapi  ibu tahu kalo 

IA  punya  kartu 

kredit ?

Tahu. Kan keluarga dekat yang 

tidak serumah saya.

5 Tanggepannya 

gimana bu ?

Ya  hati  –  hati  aja  kalau 

berurusan sama kartu kredit.

A6 Kakak sepupu 

subyek 

memberikan 

pesan harus 

berhati – hati 

menggunakan 

kartu kredit
6 Ibu tahu gimana IA 

mendapatkan  kartu 

kredit itu ?

Dulu dia kan pernah kerja jadi 

marketing mungkin  syaratnya 

pake  itu  kali.  Dia  cuma  crita 

mbak   kamu  tak  jadike 

keluarga  dekat  yang  gak 

serumah  buat  data  kartuku, 

entar kalo dihubungi bilang ya 

aja ma orangnya.
7 IA masih mendapat 

uang saku ?

Masih kok. B5 Subyek masih 

mendapat uang 

saku dari orang 

tua
8 Orang  tua  IA 

profesinya apa ?

Bapaknya  guru  di  klaten, 

ibunya  punya  usaha  jahit 

dirumah.

B2 Subyek berasal 

dari keluarga 

ekonomi 

menengah
9 IA  tinggal  disini 

bersama ibu ?

Iya  dia  lebih  sering  disini. 

Bapaknya tu juga punya rumah 

138



di  Semarang  tapi  dia  lebih 

sering  disini  yang  banyak 

temene.
10 Ibu  tahu 

pemakaian  kartu 

kredit  IA  ?  untuk 

apa aja gitu ?

Gak  tahu.  Tahunya  ya  dia 

pernah crita kartu kreditnya tuh 

buat  beli  –  beli  kalo    pas   gak   

ada  uang,  trus  buat  nambah 

uang jajan kalo lagi gak punya 

uang. Katanya sich gitu.

A1 Subyek 

menggunakan 

kartu kredit saat 

tidak memiliki 

uang tunai dan 

untuk menambah 

uang saku
11 Ibu  tahu 

bagaimana  IA 

membayar  tagihan 

kartu kreditnya ?

Ehm..  gak  tahu  persis  sich. 

Tapi  dia  kayaknya  ontime  og 

soalnya  aku  gak  pernah 

ditelpun  –  telpun  gitu  ma 

banknya.
12 IA  selain  kuliah 

kegiatannya  apa 

buk ?

Paling maen,  internetan,  PSan 

trus maen ma temen – temene 

gak  tahu  kemana.  Dia  lebih 

sering  tinggal  disini,  kalo 

dirumahnya  sendiri  kan  sepi. 

Jadi  ngapa-ngapain disini  ya 

dah biasa.
13 o..gitu ya buk Heem
14 Yaudah  buk  gitu 

aja  tanyanya. 

Trimakasih  sekali 

buk..

Iya  sama  –  sama,  sukses  ya 

mbak.

15 Iya buk trimakasih.

2. Teman IA

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Hai..  minta Iya silahkan
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waktunya  bentar 

boleh  ?  aku  mau 

tanya – tanya dikit 
2 Kamu  temennya 

IA ? Akrab ?

Iya,  dulu  aku  kenal  dia  pas 

kerja  di  bank  XXX  jadi 

marketing  disana  trus  kita 

resign  kerja,    eh..sampe   

sekarang sering maen bareng

B4

3 o..sering  maen 

sama IA juga ?

Heem..sering.

4 Kamu  dah  tahu 

kalo  IA  punya 

kartu kredit ?

Udah.  Kan  aku  tahu  dia 

buatnya  dimana,  ma  sapa, 

datanya aja aku tahu.
5 Kamu punya  kartu 

kredit ?

Punya. B4

Subyek sering 

pergi bersama 

teman kerja 

subyek dulu dan 

telah memiliki 

kartu kredit.

6 IA  selalu  bawa 

kartu kreditnya ?

Selalu ada di dompetnya.

7 IA  itu  seperti  apa 

sich  menurutmu  ? 

kalau pas dia jalan 

– jalan di mall ?

Kalo dia pengen, ada uang buat 

bulan depan nah dia pasti beli, 

gesek kartunya pasti. 

Soalnya dia jarang punya uang 

tunai  banyak.  Dia  tuh 

sebenarnya  gak  punya  uang 

pas itu tapi gara – gara punya 

kartu  ya  dia  pake.  Tapi  aku 

selalu ingetin dia jangan terlalu 

terbawa  suasana.  Matane 

jangan  ijo. Inget bulan  depane 

bayar pake apa

C1

B5

Subyek selalu 

memakia kartu 

kredit saat 

berbelanja karena 

subyek jarang 

memiliki uang 

tunai di dompet

8 Ehmm..  gitu  ya. 

Wah  tahu  banget 

ya tentang dia ?

Iyalah.  Kemana  –  mana  kalo 

dolan  aku  ma  dia.  Sampe 

kelakuan  dia  pake  kartu 

kreditpun aku tahu. Dia selalu 
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cerita ma aku. 
9 Kelakuan dia ? Iya.  Yang  diuber  –  uber  

collector  ditelpuni  terus aku 

juga tahu.
10 IA  masih  dapet 

uang  saku  tidak 

dari orang tuanya ?

Katanya  sich  masih.  Buat 

kuliah  ma  hidupnya  di 

Semarang.  Tapi  katanya 

kurang makane dia dulu pernah 

kerja, tapi sekarang dia  genah 

og dah mau kuliah yang  bener 

lagi. Dan gak terlalu berurusan 

ma kartunya.

B5 Subyek masih 

mendapat uang 

saku dari orang 

tua tetapi dirasa 

kurang oleh 

subyek

11 Sering  maen 

bareng  ma  kamu 

trus  dia 

menggunakan 

kartu  kreditnya 

untuk beli barang ?

Iya pasti. Buat makan – makan 

traktir   temene   juga  .

A1 Kartu kredit 

digunakan subyek 

untuk mentraktir 

teman – teman 

subyek

12 Trus  bagaimana 

dia  bayar  tagihan 

katanya  kan  uang 

sakunya kurang ?

Ehm..ya kan dia punya 3 kartu 

yaudah ditutup ma kartu satune 

buat  bayar.  Kadang  juga  dia 

kan  dikasih  uang    dikit  –  dikit   

ma  kakak  sepupune, 

dikumpulin mungkin.

B5 Subyek 

menggunakan 

kartu kredit lain 

untuk membayar 

tagihan kartu 

kredit subyek dan 

terkadang 

mengumpulkan 

uang kakak 

sepupu subyek
13 o..yaudah  gitu  aja, 

makasih  ya  sorry 

kalo ganggu.

Yup.
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Subyek 3 AL

1. Orang tua

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Siang tante Siang,
2 Sibuk gak ni tan, ni 

saya  mau  minta 

waktu  sebentar 

buat tanya – tanya.

Ndak,  silahkan  mau  tanya 

apa ?

3 AL  anak  keberapa 

tan?

Bungsu dari 3 bersaudara. 

4 Tante dah memiliki 

kartu kredit ?

Udah.  Papanya  juga  punya, 

kokohnya juga ada kartu

B3 Seluruh anggota 

keluarga subyek 

memiliki kartu 

kredit
5 Tapi  ibu tahu kalo 

AL  punya  kartu 

kredit ?

Tahulah kan yang ngasih kartu 

kredit  saya.  Kalo  gak  seijin 

saya ya gak boleh.

B3 Orang tua subyek 

mengetahui 

kepemilikan kartu 

kredit subyek
6 Dulu  AL 

bagaimana tan kok 

bisa memiliki kartu 

kredit  kan  masih 

mahasiswa ?

Kartu kredit saya dan papahnya 

kan dari bank X trus X merger-

an ma bank Y kan ganti  nama 

trus  saya  dapat  fasilitas  kartu 

kredit bat AL ataupun saya kan 

bisa  mengajukan  kartu  kredit 

tambahan  buat  anak  saya, 

yaudah saya gakpapa dia punya 

lagian  kan  ada  fasilitas    free   

annual fee   seumur hidup.  

A1 Subyek memiliki 

kartu kredit 

karena ada 

fasilitas dari bank 

penerbit 

7 Tanggepannya 

gimana bu ?

Saya  kan  kasih  fasilitas  kartu 

kredit  ke  AL  tu  buat  jaga  – 

jaga kalo – kalo dia gak bawa 

uang  tunai  dan  pengen  beli 

A1 Kartu kredit 

digunakan subyek 

untuk situasi yang 

tak terduga
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kebutuhan mendadaknya dia.
8 AL  masih 

mendapat  uang 

saku ?

masih B5 Subyek masih 

diberi uang saku 

oleh orang tua 

subyek
9 Tante   tahu 

pemakaian  kartu 

kredit  AL ?  untuk 

apa aja gitu ?

Ya tahu. Sebelumnya saya dah 

bilang  ma  AL  kalo  mau  pake 

kartu  gakpapa  terserah  kamu 

tapi nanti   pas   dirumah   struk  nya   

dikasihkan  mamah. Kan  yang 

bayar saya mbak. Paling dia tu 

beli buku  di Gramed atau buat 

beli  vcd film. Dia lebih sering 

pergi  ke  mall dan  beli 

kebutuhannya  sama  saya,  jadi 

pake kartu kredit saya.

B1

B5

Orang tua subyek 

menyuruh subyek 

untuk 

memberikan 

struck 

pembayaran 

kepada ibu 

subyek. 

pembayrang 

tagihan dilakukan 

oleh ibu subyek
10 AL  selain  kuliah 

kegiatannya  apa 

tan ?

Ya  Cuma kuliah, trus bantu – 

bantu  saya  beres  –  beres 

rumah.  Kemaren  ini  sich  dia 

ikut  les  bahasa  inggris  yang 

percakapan.  Trus  papanya 

nyuruh  dia  les  bahasa  jepang 

atau mandarin gitu.
11 o..gitu ya tan iya. 
12 Yaudah tan gitu aja 

tanyanya. 

Trimakasih  sekali 

tan.

Iya mbak, sama – sama.

2. Teman AL

No Pertanyaan Jawaban Kode Keterangan
1 Hai..  lagi  apa 

nich  ?  minta 

Ni  lagi  nunggu  kuliah  entar. 

Meh tanya apa?
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waktunya  bentar 

boleh  ?  aku  mau 

tanya – tanya dikit 
2 Kamu  sama  AL 

temenan ?

Iya.

3 Dah lama kenalnya 

? sejak kapan, bisa 

diceritakan ? sering 

maen  sama  AP 

juga ?

Udah,  ya  sejak  kuliah  di 

UNIKA  aja.  Pertama  kali 

kuliah  aku  sama  dia  dah 

sekelas  sampe  sekarang. 

Pokoknya  kita  ambil  mata 

kuliah tuuh sama terus biar   sak   

kelas  .  Kalau maen ya  aku ma   

dia ke    mall   jalan – jalan,  beli   

buku, liat film gitu.

B4 Subyek sangat 

akrab dengan 

teman kuliah 

subyek yang 

dikenal subyek 

sejak awal masuk 

kuliah

4 Kamu  dah  tahu 

kalo  AL  punya 

kartu kredit ?

Udah.  Pernah  liat  di 

dompetnya.

5 Kalo  kamu  punya 

kartu kredit ?

Ndak ada. B4 Teman subyek 

tidak memiliki 

kartu kredit
6 AL  selalu  bawa 

kartu kreditnya ?

Iya.

7 AL itu  seperti  apa 

sich  menurutmu  ? 

kalau pas dia jalan 

– jalan di mall ?

Biasa  aja  ik.  Kayak  orang  – 

orang  lain  juga.  Makan  di 

tempat  yang murah  juga mau. 

Dia  lebih  sering  belanja  – 

belanja ma mamanya daripada 

ma aku atau temene yang lain.
8 Ehmm.. gitu ya Heem
9 Kalian sering maen 

bareng  trus  dia 

menggunakan 

kartu  kreditnya 

Jarang liat  aku dia  pake kartu 

kreditnya.
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tidak ?
10 o..dia  juga  punya 

temen  maen  yang 

akrab  juga  selain 

kamu  dan  gank-

nya?

Kurang  tahu  ya,  paling  juga 

temen SMA-nya.

11 o..yaudah  gitu  aja, 

makasih  ya  sorry 

kalo ganggu.

Ya sama - sama
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Tabel

Matriks hubungan antar faktor yang dominan

Hubungan A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5
Kebutuhan  dan 

motivasi (A1)
Kepribadian  (A2)
Pengolahan 

informasi  dan 

persepsi (A3) +++
Proses  belajar 

(A4) +++
Pengetahuan (A5)
Sikap (A6) 
Budaya (B1)
Karakteristik 

demografi  dan 

sosial  ekonomi 

(B2) +++
Keluarga  dan 

rumah tangga (B3)
Situasi  ekonomi 

(B4)
Kelmpk.acuan(B5)

+++
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