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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh usia, pendapatan, jenis kelamin dan gaya 

hidup terhadap mental accounting dalam masalah kartu kredit. Berdasarkan hasil 

analisis, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup terbukti berpengaruh terhadap 

mental accounting dalam masalah kartu kredit. Seseorang yang telalu memuja 

kesenangan materi sangat erat kaitanya dengan sikap konsumtif. Dimana 

seseorang membeli materi-materi yang berlebihan untuk mendapatkan 

kesenangan. Dengan demikian apabila semakin tinggi gaya hidup seseorang maka 

akan berpengaruh negatif terhadap mental accounting pada diri seseorang.  

Penelitian juga membuktikan bahwa, mental accounting terbukti berpengaruh 

dalam Masalah Kartu Kredit. 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. Dengan 

demikian semakin tinggi mental accounting pada diri seseorang maka semakin 

rendah kemungkinan terkena masalah dalam pembayaran tagihan kartu kredit. 

Sedangkan variabel Usia, Pendapatan, dan Jenis Kelamin tidak berpengaruh 

terhadap Mental Accounting dalam Masalah Kartu Kredit.  

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebaran sampel usia dan pendapatan 

kurang proporsional. Maka kedepannya diharapkan sampel lebih proporsional, 

tujuanya agar bisa digunakan analisis lebih dalam untuk melihat pengaruh dari 

variabel-variabel tersebut.     
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5.3.  Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah: 

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambah sampel 

penelitian pada golongan usia dan pendapatan agar lebih merata/ proporsional  

2. Selain itu disarankan untuk ditambahkan variabel tingkat pendidikan dan 

status. Mental accounting juga dapat dipengaruhi oleh tinggkat pendidikan 

seseorang. Karena Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh dalam 

pengambilan keputusan seseorang, sebab melalui pendidikan seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam bentuk sikap dan 

ketrampilan. Dharma (1997:326)  dalam jurnal Maria dan Ratna (2011) 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dicapai maka semakin 

banyak pengetahuan yang didapat sehingga dapat mempengaruhi pilihan 

seseorang. Ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan kartu kredit 

sebagai alat bantu pembayarannya maka orang yang berpendidikan tinggi akan 

lebih teliti dalam mempertimbangkan keputusannya, mulai dari berapa jumlah 

kartu kredit yang dimiliki dan tingkat bunga yang dikenakan 

(Khusumawardhana, 2008). Sedangkan Avery, et all (1986) dan Klee (2006) 

menegaskan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan kartu 

kredit.  

Kemudian Status pernikahan yang dimaksud di sini yaitu belum menikah 

(lajang) dan sudah menikah. Orang yang telah menikah cenderung 

menggunakan kartu kredit berdasarkan kebutuhan keluarganya. Hal ini 

mengakibatkan pengguna kartu kredit yang sudah berstatus menikah akan lebih 

berhati – hati dalam menggunakan kartu kreditnya. Bagi yang lajang atau 

belum menikah penggunaan kartu kreditnya cenderung lebih tidak terkontrol 

karena belum memikirkan tanggungan dalam berkeluarga (Irawan, 2005).  

 

 

 


