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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada para pengguna kartu kredit di kota 

Semarang. Penelitian yang dilakukan meliputi usia, pendapatan, jenis kelamin 

serta kartu kredit yang digunakan responden yang didapat adalah sebagai berikut: 

       Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) % 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

85 

60 

59% 

41% 

TOTAL: 145 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden 59%  berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 85 orang dan sisanya 41% perempuan berjumlah 60 

orang. Komposisi laki-laki dan perempuan menunjukan bahwa keterangan 

masing-masing jenis kelamin dalam penelitian ini cukup memadai.   

Tabel 4.2 Usia Responden 

Usia  
Jumlah 

(orang) 
% 

21-30 tahun  67 46,20% 

31-40 tahun 41 28,20% 

41-50 tahun 25 17,20% 

51-60 tahun 12 8,20% 

TOTAL: 145 100% 

 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diketahui bahwa responden pada penelitian 46,2% 

berusia 21-30 tahun sebanyak 67 orang, 28,2% berusia 31-40 tahun berjumlah 41 
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orang, 17,2% berusia 41-50 tahun berjumlah 25 orang, 8,2% berusia 51-60 tahun 

berjumlah 12 orang. Mayoritas responden berada pada range usia 21-30 tahun.  

          Tabel 4.3 Pendapatan Per Bulan Responden 

Pendapatan Jumlah 

(orang) 

% 

Rp 3.000.000,00– Rp 10.000.000,00 48 33% 

Rp 10.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 42 29% 

Rp 20.000.000,00 -Rp 30.000.000,00 19 13% 

Rp 30.000.000,00-Rp 40.000.000,00 12 8% 

Rp 40.000.000,00 - Rp 50.000.000,00 <  24 17% 

TOTAL: 145 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 diketahui bahwa responden 33% berpenghasilan Rp 

3.000.000,00–Rp 10.000.000,00 sebanyak 48 orang, 29% berpenghasilan Rp 

10.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 sebanyak 42 orang, 13% berpenghasilan Rp 

20.000.000,00 -Rp 30.000.000,00 sebanyak 19 orang, 8% berpenghasilan Rp 

30.000.000,00-Rp 40.000.000,00 sebanyak 12 orang, 17% berpenghasilan Rp 

40.000.000,00 - Rp 50.000.000,00 < sebanyak 24 orang. Mayoritas responden 

berada pada range pendapatan Rp 3.000.000,00 – Rp 10.000.000,00.  
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          Tabel 4.4 Kartu Kredit yang digunakan Responden 

Kartu Kredit 

Jumlah 

(orang) % 

BCA 39 27% 

SINARMAS 25 17% 

BRI 12 8% 

MANDIRI 13 9% 

ANZ 4 3% 

CIMB NIAGA 11 8% 

CITIBANK 4 3% 

BNI 8 6% 

MAYBANK 8 6% 

BUKOPIN 2 1% 

BANK MUAMALAT 2 1% 

HSBC 6 4% 

MEGA 4 3% 

UOB 2 1% 

VISA 2 1% 

JENIUS BTPN 3 2% 

TOTAL 145 100% 

                Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 diketahui bahwa 27% responden menggunakan kartu 

kredit  BCA berjumlah 39 orang, 17% responden menggunakan kartu kredit 

SINARMAS berjumlah 25 orang, 8% responden menggunakan kartu kredit BRI 

berjumlah 12 orang, 9% responden menggunakan kartu kredit  MANDIRI 

berjumlah 13 orang, 3% responden menggunakan kartu kredit ANZ berjumlah 4 

orang, 8% responden menggunakan kartu kredit CIMB NIAGA berjumlah 11 

orang, 3% responden menggunakan kartu kredit  CITIBANK berjumlah 4 orang, 

6% responden menggunakan kartu kredit  BNI berjumlah 8 orang, 6% responden 

menggunakan kartu kredit MAYBANK berjumlah 8 orang, 1% responden 

menggunakan kartu kredit BUKOPIN berjumlah 2 orang, 1% responden 

menggunakan kartu kredit MUAMALAT berjumlah 2 orang, 6% responden 

menggunakan kartu kredit HSBC berjumlah 4 orang, 3% responden menggunakan 

kartu kredit  MEGA berjumlah 4 orang, 1% responden menggunakan kartu kredit 

UOB berjumlah 2 orang, 1% responden menggunakan kartu kredit VISA 

berjumlah 2 orang, 2% responden menggunakan kartu kredit JENIUS BTPN 

berjumlah 3 orang. Mayoritas responden menggunakan kartu kredit BCA. 
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4.2  Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel Gaya Hidup 

Tabel 4.5  Hasil Pengujian Gaya Hidup 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

GH1 0,918 0,137 Valid 

GH2 0,587 0,137 Valid 

GH7 0,897 0,137 Valid 

GH10 0,810 0,137 Valid 

   Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018  

 

Dilihat dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel Gaya Hidup ini dapat dikatakan valid. 

Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel Mental 

Accounting: 

 Tabel 4.6 Hasil Pengujian Mental Accounting 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MA1 0,929 0,137 Valid 

MA2 0,865 0,137 Valid 

MA4 0,754 0,137 Valid 

MA7 0,688 0,137 Valid 

MA12 0,892 0,137 Valid 

       Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

  

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel Mental Acoounting adalah valid. Kemudian 

berikutnya adalah hasil pengujian validitas untuk variabel Masalah Kartu Kredit: 
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 Tabel 4.7  Hasil Pengujian Masalah Kartu Kredit 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

MK1 0,815 0,137 Valid 

MK2 0,725 0,137 Valid 

MK3 0,838 0,137 Valid 

MK4 0,841 0,137 Valid 

     Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018  

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel sehingga 

semua item pertanyaan untuk variabel Masalah Kartu Kredit adalah valid. 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

mental accounting 0,812 Reliabel 

gaya hidup 0,818 Reliabel 

masalah kartu kredit 0,817 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018  

Dilihat dari tabel 4.8. dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,5 sehingga 

dikatakan reliabel. 

 

4.3. Hasil Validitas dengan PLS  

Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukan seberapa besar instrument yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan unruk mendefinisikan konstruk. 

Kesesuaian tersebut ditunjukan oleh korelasi antara konstruk dan instrumen-

instrumennya. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan (Murniati dkk, 2013: 175) 
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Tabel 4.9 Ukuran Validitas AVE 

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading factor >0,7 Akar AVE AVE> Korelasi variabel laten 

AVE >0,5 Cross loading >0,7 dalam satu konstruk 

Communality >0,5   

 

4.3.1 Validitas Konvergen 

Validitas konvergen merujuk pada konvergensi antar instrumen yang 

digunakan untuk megukur konstruk yang sama. Konvergensi ditunjukan oleh 

korelasi yang tinggi. Validitas konvergen dikatakan valid apabila hasil dari 

loading factor >0,7; AVE > 0,5; dan communality >0,5 (Murniati dkk, 2015: 

175) 

Tabel 4.10 Validitas Konvergen 

AVE dan Communality bernilai rendah yang di hilangkan, 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

 

 

 

Keterangan  AVE Communality 

gaya hidup 0,282 0,282 

jenis kelamin 1 1 

masalah kk 0,649 0,649 

mental accounting 0,275 0,275 

Pendapatan 1 1 

Usia 1 1 
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AVE dan Communality bernilai tinggi yang dianggap valid, 

Keterangan  AVE Communality 

gaya hidup 0,662547 0,662547 

jenis kelamin 1 1 

masalah kk 0,649975 0,649975 

mental 

accounting 
0,691505 0,691505 

Pendapatan 1 1 

Usia 1 1 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil dari AVE > 0,5 dan communality >0,5 menunjukan keseluruhan 

variabel telah memenuhi validitas konvergen. 

 

4.3.2 Validitas diskriminan 

Validitas diskriminan merujuk pada diskriminasi instrumen yang ketika 

megukur konstruk yang berbeda. Seharusnya instrumen yang telah digunakan 

untuk mengukur satu konstruk tidak memiiki korelasi dengan konstruk lain. 

Validitas diskriminan dikatakan valid apabila hasil dari akar AVE > korelasi 

variabel laten dan cross loading >0,7 dalam satu konstruk (Murniati dkk, 2015: 

175). Tetapi antara 0.5-0.6 masih valid. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabel 4.11 Validitas Diskriminan (Cross Loading) 

Loading factor bernilai rendah yang di hilangkan, 

Indikator  Cross Loading Indikator  Cross Loading 

GH3 0,476 MA3 0,450 

GH4 -0,079 MA5 0,320 

GH5 0,248 MA6 0,399 

GH6 0,259 MA8 -0,312 

GH8 0,364 MA9 -0,254 

GH9 0,181 MA10 -0,149 

GH11 0,507 MA11 0,067 

  

MA13 -0,096 

  

MA14 -0,292 

     Sumber: Data primer diolah, 2018 

Loading factor bernilai tinggi yang dianggap valid, 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil dari cross loading > 0,5 dalam satu kosntruk menunjukan keseluruhan 

indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. Hasil dari cross loading 

terangkum dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Indikator  

Cross 

Loading Indikator  

Cross 

Loading Indikator  

Cross 

Loading Indikator  

Cross 

Loading 

GH1 0,921867 MA1 0,944295 MK1 0,800273 Pendapatan 1 

GH10 0,832123 MA12 0,904993 MK2 0,738871 Jenis Kelamin 1 

GH2 0,55881 MA2 0,886376 MK3 0,839395 Usia 1 

GH7 0,891993 MA4 0,721203 MK4 0,84199     

 
 

MA7 0,664095 
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Gambar 4.12 Validitas Diskriminan (Cross Loading)  

       Cross loading bernilai rendah yang dihilangkan, 

       

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Cross Loading bernilai tinggi yang dianggap valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Tabel 4.13. Validitas Diskriminan (Akar AVE) 

  gaya hidup 
jenis 

kelamin 
masalak kk 

mental 

accounting 
pendapatan Usia 

gaya hidup 0,813969901           

jenis 

kelamin 
-0,086679 1         

masalak kk 0,377234 0,000522 0,80621027       

mental 

accounting 
-0,381277 0,070078 -0,397216 0,831567796     

Pendapatan 0,255809 -0,192002 0,068792 -0,163944 1   

Usia 0,002225 -0,169907 -0,148357 0,098222 0,145147 1 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Hasil dari akar AVE > korelasi variabel laten menunjukan keseluruhan 

indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. 
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4.3.3 Uji Reliabilitas dengan PLS 

Sementara  reliabilitas digunakan untuk meguji apakah alat ukur yang 

digunakan untuk  mengukur konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas  

dinyatakan reliabel  apabila hasil dari Cronbach’s Alpha > 0,7 dan Composite 

reliability > 0,7 (Murnati dkk, 2015: 176). 

Tabel 4.14.  Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

Hasil dari Cronbach’s Alpha > 0,7 dan Composite reliability > 0,7 

menunjukan keseluruahan variabel telah memenuhi reliabilitas. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama dilakukan pembagian kategori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

 

 

Keterangan  
Cronbachs 

Alpha 

Composite 

Reliability 

gaya hidup 0,816628 0,883842 

jenis kelamin 1 1 

masalah kk 0,819213 0,881064 

mental 

accounting 
0,883391 0,916735 

Pendapatan 1 1 

Usia 1 1 
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RS= Nilai tertinggi – nilai terendah 

Jumlah kategori 

RS= 5-1 

         3  

RS= 1,33 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui nilai rata-rata atau mean untuk 

variabel mental accounting sebesar 3.46 termasuk dalam kategori sedang. Artinya 

responden memiliki mental accounting yang cukup baik. Untuk variabel gaya 

hidup sebesar 2.90 termasuk dalam kategori sedang. Artinya responden memiliki 

tingkat gaya hidup yang tergolong sedang. Sedangkan untuk variabel masalah 

kartu kredit sebesar 2.65 termasuk dalam kategori sedang. Artinya responden 

memiliki tingkat masalah kartu kredit yang tergolong sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang Skala Kategori 

1,00-2,33 Rendah 

2,34-3,66 Sedang 

3,67-5,00 Tinggi 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Mental Accounting 145 2 4 3.46 .553 

Gaya Hidup 145 1 4 2.90 .700 

Masalah Kartu Kredit 145 2 4 2.65 .607 

Valid N (listwise) 145     
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4.5.Hasil Uji PLS 

Berikut ini adalah hasil uji PLS  

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 
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Tabel 4.15  Hasil Uji Hipotesis 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada hasil  pengujian hipotesis menggunakan uji PLS, diperoleh 

hasil pengaruh usia terhadap mental accounting sebesar 0.10 > 0.05 artinya H1 

ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh usia terhadap mental accounting.  

Dilihat dari nilai signifikansi pendapatan terhadap mental accounting sebesar  

0.21 > 0.05 artinya H2 ditolak Artinya tidak terdapat pengaruh pendapatan 

terhadap mental accounting.  

Dilihat dari nilai signifikansi jenis kelamin terhadap mental accounting 

sebesar  0.33 > 0.05 artinya H3 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh antara 

jenis kelamin terhadap mental accounting.  

Dilihat dari nilai signifikansi gaya hidup terhadap mental accounting nilai 

signifikansinya sebesar  0.00 < 0.05 artinya H4 diterima. Artinya terdapat 

pengaruh gaya hidup terhadap mental accounting. 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean      

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
p value 

gaya hidup -> mental 

accounting 
-0,35693 -0,3646 0,082618 0,082618 4,320255 0,000 

jenis kelamin -> mental 

accounting 
0,043595 0,052242 0,100314 0,100314 0,434587 0,332 

mental accounting -> 

masalak kk 
-0,39722 -0,42955 0,095577 0,095577 4,155979 0,000 

pendapatan -> mental 

accounting 
-0,08143 -0,08069 0,096983 0,096983 0,839637 0,201 

usia -> mental accounting 0,118242 0,120815 0,090106 0,090106 1,312264 0,096 
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Dilihat dari nilai signifikansi mental accounting terhadap masalah kartu 

kredit 0.00 < 0.05 artinya H5 diterima. Artinya terdapat pengaruh terdapat 

pengaruh mental accounting terhadap masalah kartu kredit. 

Tabel 4.16  Hasil  Uji  Pengaruh Usia, Pendapatan dan Jenis Kelamin 

terhadap Masalah Kartu Kredit 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian tambahan menggunakan uji PLS, untuk 

mengetahui hubungan langsung varabel jenis kelamin dengan masalah kartu 

kredit diperoleh hasil usia terhadap masalah kartu kredit sebesar 0.06 > 0.05 

artinya tidak terdapat pengaruh antara usia dengan masalah kartu kredit. 

Dilihat dari nilai signifikansi pendapatan terhadap masalah kartu kredit 

sebesar  0.23 > 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap masalah 

kartu kredit.  

Dilihat dari nilai signifikansi jenis kelamin terhadap masalah kartu kredit 

sebesar  0.44> 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin terhadap 

masalah kartu kredit.  

 

 

 

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

p value 

jenis kelamin 
-> masalah KK 

-0,021049 -0,018536 0,145712 0,145712 0,144454 0,44 

pendapatan -
> masalah KK 

0,095668 0,099556 0,129681 0,129681 0,737716 0,23 

usia -> 
masalah KK 

-0,167061 -0,179562 0,108068 0,108068 1,545893 0,06 
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4.6. Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil  pengujian hipotesis menggunakan uji PLS, diperoleh 

hasil  

4.6.1. Pengaruh Usia terhadap Mental Accounting dalam Masalah Kartu 

Kredit  

Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh usia terhadap mental accounting 

sebesar 0.10 > 0.05 artinya H1 ditolak. Berdasarkan pada hasil analisis dan 

pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh usia terhadap mental 

accounting. Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa ternyata di zaman 

sekarang usia tidak mempengaruhi mental accounting seseorang. Jadi belum tentu 

yang memiliki usia matang (diatas usia 30 tahun) memiliki mental accounting 

yang baik dan begitu juga sebaliknya seseorang memiliki usia muda (dibawah 30 

tahun ) belum tentu memiliki mental accounting yang kurang baik.  

Selain itu, usia bukan indikator yang menunjukan bahwa tingkatan usia 

seseorang maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. 

Artinya usia tidak mempengaruhi kedisiplinan seseorang untuk memisahkan atau 

mengelompokkan uang berdasarkan tujuan uang digunakan. Keterlibatan tingkat 

pengetahuan, psikologis, lingkungan dan adanya tanggungan dapat mempengaruhi 

keputusan keuangan seseorang. 

      

4.6.2. Pengaruh Pendapatan terhadap Mental Accounting dalam Masalah 

Kartu Kredit  

Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh pendapatan terhadap mental 

accounting sebesar  0.20 > 0.05 artinya H2 ditolak. Berdasakan hasil penelitian 

diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap mental accounting. 

Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa ternyata di zaman sekarang 

pendapatan tidak mempengaruhi mental accounting seseorang. Jadi belum tentu 

yang memiliki pendapatan tinggi (diatas Rp 10.000.000) memiliki mental 

accounting yang baik dan begitu juga sebaliknya belum tentu seseorang memiliki 

pendapatan (dibawah Rp 10.000.000) memiliki mental accounting yang kurang 

baik.  
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Hal ini dikarenakan perilaku keuangan berhubungan dengan 

tanggungjawab keuangan. Ada beberapa elemen yang masuk dalam penggelolaan 

uang yang efektif, seperti pengaturan anggaran dan menilai pembelian 

berdasarkan kebutuhan (Ida dan Dwinta, 2010). Financial behavior merupakan 

disiplin ilmu dan terus menerus berintegrasi sehingga dalam pembahasanya tidak 

bisa dilakukan isolasi. Financial behavior dibangun oleh berbagai asumsi dan ide 

dari perilaku ekonomi. Keterlibatan emosi sifat, kesukaan dan berbagai macam 

hal yang melekat dalam diri manusia sebagai mahluk intelektual dan sosial akan 

berinteraksi melandasi munculnya keputusan untuk melakukan suatu tindakan 

(Ricciardi, 2000).  

Artinya pendapatan tidak mempengaruhi kedisiplinan seseorang untuk 

memisahkan atau mengelompokkan uang berdasarkan tujuan uang digunakan. 

Selain itu penggunaan kartu kredit mempunyai hubungan yang timbal balik 

dengan faktor psikologi. Motif seseorang menggunakan kartu kredit adalah agar 

mampu membeli sesuatu yang diinginkan, kenyamanan dan keamanan tidak 

membawa uang dengan jumlah banyak, dan adanya pertimbangan rasional 

mengenai untung atau rugi dan perlu atau tidak menggunakan kartu kredit.        

 

4.6.3. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Mental Accounting dalam Masalah 

Kartu Kredit 

Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh jenis kelamin terhadap mental 

accounting sebesar  0.33 > 0.05 artinya H3 ditolak. Berdasarkan pada hasil 

analisis dan pengujian hipotesis diketahui bahwa jenis kelamin terhadap mental 

accounting tidak terdapat pengaruh.  

Menurut Sosanka (2011) dalam jurnal Dewi (2012) mengatakan bahwa 

perempuan cenderung lebih tinggi berperilaku konsumtif dibandingkan laki-laki. 

Sebab prempuan lebih cenderung lebih emosional sedangkan laki-laki lebih 

menggunakan nalar dalam jumlah uang yang dibelanjakan. Menurut Astari dan 

Widagda (2014) dalam jurnal Herlina 2015 menyatakan bahwa laki-laki 

cenderung lebih rasional dalam membelanjakan uang dibanding perempuan yang 

lebih banyak didasarkan pada faktor-faktor kesenangan semata. Kusumowidagdo 
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(2010) mengemukakan bahwa perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap 

kontrol perilaku belanja seseorang, dimana laki-laki merupakan pembelanja 

untilitarian (berdasarkan manfaat) sedangkan perempuan kebanyakan merupakan 

hedonis ( kesenangan semata ). 

Namun hasil penelitian ini mendapatkan bukti empiris tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara mental accounting laki-laki dan perempuan. Artinya 

jenis kelamin tidak mempengaruhi kedisiplinan seseorang untuk memisahkan atau 

mengelompokkan uang berdasarkan tujuan uang digunakan Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dalam mengelola 

keuangan pribadinya tidak ditentukan jenis kelamin.  

 

4.6.4. Pengaruh Gaya Hidup terhadap Mental Accounting dalam Masalah 

Kartu Kredit 

Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh pengaruh gaya hidup terhadap 

mental accounting sebesar  0.00 < 0.05 artinya H4 diterima. Berdasakan hasil 

penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh gaya hidup terhadap mental 

accounting. Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba canggih dan 

praktis membuat masyarakat selalu memperbarui teknologi agar tidak tertinggal 

dalam segala hal. Banyak orang yang bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam 

pengetahuan teknologi. Teknologi dalam bidang informasi sangat berperan 

penting, untuk mempermudah segala aktivitas yang kita lakukan agar efisien serta 

tingkat produktivitas semakin meningkat (Kresdianto, 2014).  

Artinya gaya hidup mempengaruhi kedisiplinan seseorang untuk 

memisahkan atau mengelompokkan uang berdasarkan tujuan uang digunakan. 

Rianton (2012) dalam jurnal Kresdianto (2014) mengatakan bahwa gaya hidup 

hedonis merupakan pola hidup yang mengarah untuk mencari kesenangan hidup 

berupa menghabiskan waktu diluar rumah. Lebih banyak bermain, suka membeli 

barang yang kurang diperlukan selain itu suka menjadi pusat perhatian. Gaya 

hidup hedonis lebih senang mengisi waktu luang di mall, caffe, restoran makanan 

siap saji, serta memiliki sejumlah barang bermerek prestisius untuk menunjukan 

status sosialnya (Kresdianto,2014). Seseorang yang telalu memuja kesenangan 
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materi sangat erat kaitanya dengan sikap konsumtif. Dimana seseorang membeli 

materi-materi yang berlebihan untuk mendapatkan kesenangan yang sebenarnya 

bukan kebutuhan mutlak. Dengan demikian gaya hidup seseorang mempengaruhi 

mental accounting pada diri seseorang.  

 

4.6.5. Pengaruh Mental Accounting terhadap Masalah Kartu Kredit 

Dilihat dari nilai signifikansi mental accounting terhadap masalah kartu 

kredit 0.00 < 0.05 artinya H5 diterima. Berdasakan hasil penelitian diketahui 

bahwa terdapat pengaruh mental accounting terhadap masalah kartu kredit. 

Artinya semakin tinggi mental accounting seseorang maka semakin rendah 

peluang seseorang mengalami masalah kartu kredit. 

Temuan ini mendukung teori Karlsoon (1998) mental accounting dapat 

digunakan sebagai perangkat self control dalam mencegah pemanfaatan dana 

untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau overspending karena dana sudah 

dipisah kedalam rekening tertentu. Sehingga dana tidak mudah digunakan untuk 

kepentingan lain. Mental accounting berfokus pada seperti apa seseorang 

seharusnya menyikapi, menimbang dan mengevaluasi saat dihadapkan situasi 

dimana terdapat dua atau lebih kemungkinan serta bagaimana 

mengkombinasikan kemungkinan yang muncul dari hasil tersebut. Dalam mental 

accounting individu mengkategorikan tingkat utilitas yang berbeda pada setiap 

akun kekayaan hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan konsumsi 

mereka. Menurut Shefrin dan Thaler (1988) mental accounting juga dipengaruhi 

oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap keuangan. Mental 

accounting dapat digunakan sebagai perangkat self control (Karlsoon, 1998; 

Hoch dan Loewenstein, 1991).  

Artinya semakin baik kedisiplinan seseorang untuk memisahkan atau 

mengelompokkan uang berdasarkan tujuan uang digunakan maka semakin rendah 

kemungkinan terkena masalah dalam pembayaran tagihan kartu kredit. Dengan 

demikian semakin tinggi mental accounting pada diri seseorang maka semakin 

rendah kemungkinan terkena masalah dalam pembayaran tagihan kartu kredit. 
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Berdasarkan pada hasil pengujian menggunakan uji PLS, untuk mengetahui 

hubungan langsung varabel usia, pendapatan dan jenis kelamin terhadap masalah 

kartu kredit  maka diperoleh hasil 

 

4.4.6. Pengaruh  Usia terhadap Masalah Kartu Kredit  

Dilihat dari signifikansinya usia terhadap masalah kartu kredit sebesar 

0.06 > 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh antara usia dengan masalah kartu 

kredit. Dari hasil uji hubungan usia terhadap masalah kartu kredit diketahui bahwa 

ternyata tingkatan usia tidak mempengaruhi masalah kartu kredit yang dialami 

seseorang. Jadi belum tentu yang memiliki usia matang (diatas usia 30 tahun) 

tidak mengalami masalah kartu kredit dan begitu juga sebaliknya seseorang 

memiliki usia muda (dibawah 30 tahun) belum tentu memiliki masalah kartu 

kredit. 

 

4.4.7. Pengaruh  Pendapatan terhadap Masalah Kartu Kredit 

 Dilihat dari nilai signifikansi pendapatan terhadap masalah kartu kredit 

sebesar  0.23 > 0.05 artinya tidak terdapat pengaruh pendapatan terhadap masalah 

kartu kredit. Dari hasil uji hubungan pendapatan terhadap masalah kartu kredit 

diketahui bahwa ternyata pendapatan tidak mempengaruhi masalah kartu kredit 

yang dialami seseorang. Jadi belum tentu yang memiliki pendapatan tinggi (diatas 

Rp 10.000.000) tidak mengalami masalah kartu kredit dan begitu juga sebaliknya 

belum tentu seseorang memiliki pendapatan (dibawah Rp 10.000.000) belum 

tentu memiliki masalah kartu kredit. 

  

4.4.8. Pengaruh  Jenis Kelamin terhadap Masalah Kartu Kredit  

Dilihat dari nilai signifikansi jenis kelamin terhadap masalah kartu kredit 

sebesar  0.44> 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin terhadap 

masalah kartu kredit. Dari hasil uji hubungan jenis kelamin terhadap masalah 

kartu kredit diketahui bahwa ternyata jenis kelamin tidak mempengaruhi masalah 
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kartu kredit yang dialami seseorang. Jadi belum tentu laki-laki tidak mengalami 

masalah kartu kredit dan begitu juga sebaliknya belum tentu perempuan tidak 

memiliki masalah kartu kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


