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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pemindahan 

beberapa nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain (www.bi.co.id). Sedangkan 

definisi pembayaran menurut UU tentang Bank Indonesia No.23 Pasal 1 

(1999:6) Pembayaran mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme 

yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 

Di zaman dulu alat pembayaran yang dikenal hanya uang Kartal dan Giral. 

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat, mendukung kemajuan sistem atau 

alternatif pembayaran yang semakin bergam. Banyak jasa yang ditawarkan oleh 

bank salah satunya yaitu alat pembayaran kartu kredit. Kartu kredit merupakan 

alat pembayaran non tunai yang berprisip pada “buy now pay later” dimana pada 

saat bertransaksi pembayaran ditanggung oleh pihak bank penerbit kartu kredit. 

Selanjutnya, pemegang kartu kredit dapat melunasi pembayaran berdasarkan 

jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak pemegang dan pihak penerbit kartu 

kredit (www.bi.go.id).  

Gaya hidup di zaman sekarang yang menuntut serba cepat, praktis dan 

diharapkan tanpa kendala, membuat setiap orang membutuhkan teknologi dan 

fasilitas yang dapat diandalkan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya. Hal 

tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat di zaman sekarang.  

Tidak hanya kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan, tetapi juga 

kebutuhan yang menunjang kehidupannya seperti alat transportasi (motor,mobil), 

komunikasi (smartphone), dan kebutuhan hiburan lainnya. Disaat keinginan 

tersebut tidak sepadan dengan kondisi keuangan seseorang. Sebaiknya keinginan 

itu dapat ditunda dengan cara menabung. Namun, akan memakan waktu yang 

http://www.bi.co.id/
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cukup lama agar uang tersebut dapat terkumpul. Oleh karena itu, seseorang akan 

menggunakan alternatif lain yaitu menggunakan kartu kredit.  

Kartu kredit memiliki banyak manfaat seperti pembayaran yang dapat dicicil 

dengan bunga rendah. Biasanya bank penerbit kartu kredit memberikan 

penawaran yang menarik seperti bonus, atau diskon sebagai bentuk promosi. 

Selain itu manfaat memiliki kartu kredit selain tidak membawa uang tunai dalam 

jumlah banyak, pemilik diberi keleluasaan untuk melunasi tagihan sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. Pemilik kartu kredit tidak memiliki dana sendiri 

karena seluruh tagihan yang masuk dalam kartu kredit merupakan utang pemilik 

kartu kredit kepada pihak bank. Tagihan tersebut harus dibayar oleh pemilik kartu 

kredit pada saat jatuh tempo. Dengan prinsip “buy now pay leter” serta fasilitas 

yang ditawarkan semakin beragam, memungkinkan pemilik kartu kredit akan 

berpotensi bersikap konsumtif. Sikap konsumtif mengakibatkan pemilik kartu 

kredit dengan mudah dan secara berlebihan membeli sesuatu yang sebenarnya 

tidak dibutuhkan. Karena semakin tinggi pendapatan semakin banyak pula 

pengeluaran, semakin tinggi kelas masyarakat semakin tinggi pula gaya hidupnya. 

Gaya hidup inilah  membuat nasabah tidak memperhatikan antara pendapatan dan 

pengeluarannya sepadan atau tidak. Karena penggunaan kartu kredit merupakan 

bentuk cicilan utang maka kermungkinan menyebabkan kredit macet. Untuk 

terhindar dari sikap konsumtif maka perlu adanya self control yang baik untuk 

membentuk sikap disiplin. Tujuannya untuk mengedukasi nasabah agar 

menggunakan fasilitas kartu kredit secara bijak serta dapat membayar tagihan 

yang harus dipenuhi pada saat jatuh tempo.  

Norum (2008) dalam jurnal Sumarto (2011) mengatakan bahwa kredit 

bermasalah merupakan kredit cedera janji atau wanperestasi dalam pembayaran 

yang tidak sesuai perjanjian. Sayono (2009) mengatakan pembayaran tagihan 

kartu kredit dilakukan pada saat jatuh tempo tagihan. Tagihan harus dibayar 

kembali dengan keadaan pembayaran penuh (full payment), minimal pembayaran 

10% dari total tagihan dan sisanya dikenakan bunga. Sedangkan pembayaran 

dibawah 10% digolongkan sebagai gagal bayar kartu kredit. Ketika pengguna 
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kartu kredit tidak bijaksana dalam menggunakannya, sebagai beberapa contoh 

kasus yang terkait temuan yang dipublikasikan mengungkapkan kredit macet atau 

dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan istilah Non Performing Loan (NPL) 

pada tahun 2009, NPL kartu kredit yang dikategorikan kurang lancar, diragukan 

dan macet mencapai 10%. Kemudian angka NPL kartu kredit membaik sampai 

akhir tahun 2014 menjadi 2,83%, kemudian menjadi 3% pada tahun 2015 

(Nababan, 2015). Beberapa kasus yang terkait dengan kondisi nasabah yang 

menunggak membayar hutang kredit. Kebanyakan dikarenakan masyarakat sulit 

membedakan uang pribadi dengan uang pinjaman dari bank. Selain itu, seringkali 

tidak memperhatikan batas limit dan terlalu percaya diri dapat mengangsur 

seluruh tagihan dengan pendapatanya (Abadi, 2015). Lalu untuk mengetahui 

bagaimana cara membentuk perilaku yang hati-hati dalam mengelola kartu kredit. 

Maka perlu dilakukan penelitian untuk meneliti faktor-faktor membentuk 

seseorang memiliki selfcontrol yang baik dalam mengelola kartu kredit.   

Semakin banyak manfaat yang ditawarkan kartu kredit memungkinkan 

pemilik kartu kredit akan berpotensi bersikap konsumtif. Apabila nasabah tidak 

bijak dalam penggunaan kartu kredit dikhawatirkan saat jatuh tempo tagihan tiak 

mampu membayar tagihan. Penggunaan kartu kredit merupakan bentuk cicilan 

utang maka kermungkinan menyebabkan kredit macet selain itu banyak 

rangakaian peraturan penggunaan kartu kredit yang tidak dipahami oleh nasabah. 

Nasabah tidak mempertimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan yang 

sesuai. Seringkali tidak memperhatikan batas limit dan terlalu percaya diri dapat 

mengangsur seluruh tagihan dengan pendapatanya. Karena semakin tinggi 

pendapatan semakin banyak pula pengeluaran, semakin tinggi kelas masyarakat 

semakin tinggi pula gaya hidupnya. Untuk terhindar dari sikap konsumtif maka 

perlu adanya self control yang baik untuk membentuk sikap disiplin. Tujuannya 

untuk mengedukasi nasabah agar menggunakan fasilitas kartu kredit secara bijak  

serta dapat membayar tagihan yang harus dipenuhi pada saat jatuh tempo.  

Beberapa penelitian terdahulu menghubungkan faktor mental accounting 

dengan perilaku konsumtif. Mental accounting merupakan perilaku ekonomi yang 
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pertama kali diteliti oleh Thaler (1985). Mental accounting adalah sikap dan cara 

berfikir seseorang yang cenderung memisahkan atau mengelompokkan uang 

kedalam rekening terpisah atau memberi label uang berdasarkan penilaian 

subjektif meliputi tujuan uang digunakan serta sumbernya. Mental accounting 

berfokus pada seperti apa seharusnya seseorang untuk menyikapi, menimbang dan 

mengevaluasi saat dihadapkan dengan situasi dimana terdapat dua atau lebih 

kemungkinan serta bagaimana mengkombinasikan kemungkinan yang muncul 

dari hasil tersebut. Selain itu, seseorang akan lebih cenderung memberikan 

perlakuan yang berbeda terhadap uang berdasarkan sumbernya. Misalnya, 

seseorang cenderung boros atau lebih banyak menggunakan pendapatan tak 

terduga seperti uang tunjangan kerja, bonus kerja dan hadiah. Kebanyakan 

seseorang akan lebih menghargai uang yang didapat dari gajinya. Mental 

accounting dapat melatih sikap disiplin atau self control dalam mengatur 

keuangan. 

Mental accounting juga memiliki hubungan dengan faktor demografis 

diantaranya usia, pendapatan, jenis kelamin dan gaya hidup. Perlakuan dan cara 

pandang terhadap uang antara perempuan dan laki-laki begitu pula dengan usia 

maupun pendapatan. Dimana jenis kelamin, usia dan pendapatan mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil keputusan keuangan dalam penggunaan kartu kredit. 

Selain itu, gaya hidup seseorang juga mempengaruhi bagaimana cara orang hidup, 

membelanjakan uangnya, serta mengalokasikan waktu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Alina dan Yanuar (2016) menemukan bahwa 

faktor demografi diantaranya pendapatan dan jenis kelamin berpengaruh positif 

terhadap pengambilan pinjaman kredit. selain itu, usia berpengaruh negatif 

terhadap pengambilan keputusan kredit. Dari penelitian tersebut mereka 

berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi 

pula peluang dalam penggunaan kartu kredit. Kemudian untuk faktor usia, 

semakin tua usia seseorang maka semakin rendah pola penggunaan kartu 

kreditnya.  



5 

 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Linda dan Katarina (2012) 

menemukan bahwa terbukti faktor demografi pendapatan, jenis kelamin, usia dan 

mental accounting memiliki hubungan dalam penggunaan kartu kredit. Dari 

karakteristik jenis kelamin perempuan cenderung lebih banyak menggunakan 

kartu kredit, kemudian semakin tua usia seseorang penggunaan kartu kredit 

semakin berkurang sedangkan untuk faktor pendapatan ditemukan bahwa 

golongan yang memiliki pendapatan yang lebih rendah cenderung menggunakan 

kartu kredit.  

Dari dua penemuan penelitian tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian 

diamana Linda dan Katarina (2012) menemukan  faktor pendapatan berpengaruh 

negatif terhadap penggunaan kartu kredit. Penelitian ini juga belum memberikan 

penjelasan mengenai apakah mental accounting terbukti mempengaruhi 

penggunaan kartu kredit. Selain itu, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya adalah penggunaan variabel gaya hidup. Lalu 

ruang lingkup penelitian sebelumnya adalah pegawai Bank Bumi Arta Surakarta. 

Maka Penelitian ini dilakukan lagi untuk mengetahui apakah temuan dari 

penelitian itu juga terjadi pada penggunaan sampel yang berbeda untuk bisa 

digeneralisasi dengan hasil penelitian yang lalu. Penelitian ini perlu dibuktikan 

pada sampel yang berbeda serta lebih luas maka riset dilakukan di kota Semarang. 

Karena perkembangan kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah dimana 

masyarakatnya  sudah mulai bergaya hidup metropolis.  

Penelitian ini akan memberikan bukti empiris Pengaruh Usia, Pendapatan, 

Jenis Kelamin dan Gaya Hidup terhadap Masalah Kartu Kredit dengan 

Mental Accounting sebagai Intervening   
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1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini dan mengacu pada penelitian sebelumnya Linda dan 

Katarina (2012), rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah usia 

mempengaruhi mental accounting dalam masalah kartu kredit?. Apakah  

pendapatan mempengaruhi mental accounting dalam masalah kartu kredit?. 

Apakah jenis kelamin mempengaruhi mental accounting dalam masalah kartu 

kredit? Apakah gaya hidup mempengaruhi mental accounting dalam masalah 

kartu kredit? Apakah terdapat pengaruh mental accounting dalam masalah kartu 

kredit?.    

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, tujuan dari riset ini 

adalah : untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penggunakan kartu 

kredit dikalangan masyarakat yang memiliki karakteristik demografis. Selain itu 

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh usia, pendapatan, jenis kelamin dan 

gaya hidup terhadap  mental accounting serta pengaruh mental accounting 

terhadap masalah kartu kredit ? 

b. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, kontribusi atau manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi untuk bidang akademik 

Digunakan untuk pengembangan teori yang menjelaskan tentang faktor mental 

accounting dalam masalah kartu kredit. Kemudian apabila sudah terbukti mental 

accounting berpengaruh dalam pengambilan keputusan keuangan, maka dapat 

digunakan untuk mengedukasi dalam pengelolaan keuangan .Selanjutnya mental 

accounting dapat lebih ditingkatkan lagi. 

2. Kontribusi untuk perbankan  

Sebagai pertimbangan, dan evaluasi nasabah oleh pihak bank dari sisi usia, jenis 

kelamin, dan pendapatan. Apabila faktor usia, pendapatan, jenis kelamin dan gaya 
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hidup terbukti mempengaruhi mental accounting terhadap penggunaan kartu 

kredit maka dapat digunakan untuk pihak bank dalam mengevaluasi aplikasi kartu 

kredit.   

 

SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab landasan teori berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis, kerangka pikir serta definisi operasional dan 

pengukuran variabel.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian berisi objek dan lokasi penelitian, 

populasi dan sample, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta uji hipotesis.    

BAB IV  HASIL ANALISIS  

Dalam bab hasil analisis berisi statistik deskriptif, uji validitas 

dan reliabilitas, uji hipotesis.   

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab kesimpulan dan saran berisi kesimpulan, keterbatasan 

dan saran.  

 

 

 

 


