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Data Demografi 

Usia    :……………………. 

Pekerjaan  :…………………………………………………….. 

Jenis kelamin   :………………… 

Memiliki kartu kredit  : Ya / Tidak 

 

Petunjuk Pelaksanaan 

∗ Berikut ini akan disajikan beberapa daftar pernyataan yang dikelompokkan 

dalam empat skala yaitu : SS,S,TS,STS. 

∗ Berikan tanda ( •  ) pada huruf yang menurut Anda sesuai dengan keadaan 

Anda saat ini: 

- SS (sangat sesuai) merupakan pernyataan yang paling sesuai dengan 

keadaan Anda saat ini. 

- S (sesuai) merupakan pernyataan yang sesuai dengan keadaan Anda saat ini. 

- TS (tidak sesuai) merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan 

Anda saat ini. 

- STS (sangat tidak sesuai) merupakan pernyataan yang sangat tidak sesuai 

dengan keadaan Anda saat ini. 

∗ Angket ini bukan merupakan suatu ujian, semua jawaban adalah benar, tidak 

ada yang salah bila jawaban ini sesuai dengan keadaan dan perasaan Anda 

yang sebenarnya. 

∗ Pastikan bahwa Anda telah membaca semua pernyataan dalam setiap 

kelompok sebelum menjatuhkan pilihan. 

∗ Akhir kata kami ucapkan terimakasih atas bantuan yang Anda berikan. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya selalu memperhatikan 

perkembangan fasilitas pelayanan kartu 
kredit terbaru 

    

2 Meskipun saya menggunakan kartu kredit 
tetapi saya kurang memperhatikan 
perkembangan fasilitas pelayanannya 

    

3 Saya tertarik untuk menggunakan kartu 
kredit karena efisien 

    

4 Saya tidak tertarik untuk menggunakan 
kartu kredit meskipun kartu kredit 
tersebut mempunyai banyak keunggulan 

    

5 Saya ingin membuat kartu kredit karena 
kepraktisannya  

    

6 Saya tidak berkeinginan untuk 
menggunakan kartu kredit  

    

7 Saya akan menggunakan kartu kredit 
karena yakin lebih aman  

    

8 Meskipun banyak kemudahan dari kartu 
kredit,tetapi tidak mampu meyakinkan 
saya untuk menggunakannya 

    

9 Saya memperhatikan jenis-jenis kartu 
kredit yang saya gunakan 

    

10 Saya tidak memperhatikan iklan kartu 
kredit 

    

11 Tersedianya berbagai macam jenis kartu 
kredit membuat saya tertarik untuk 
menggunakan kartu kredit   

    

12 Saya tidak tertarik untuk menggunakan 
kartu kredit karena tidak ingin dianggap 
komsumtif 

    

13 Keinginan saya untuk menggunakan kartu 
kredit sangat kuat karena kartu kredit 
sudah menjadi bagian hidup saya 

    

14 Saya tidak ingin menggunakan kartu 
kredit karena menghabiskan banyak uang 

    

15 Saya yakin dengan menggunakan kartu 
kredit maka saya dapat memenuhi 
kebutuhan hidup 

    

16 Saya yakin gaya hidup seseorang tidak 
terpengaruh apabila menggunakan kartu 
kredit 

    

17 Saya tahu persis jenis kartu kredit terbaru 
yang ditawarkan 

    

18 Saya tidak peduli dengan jenis-jenis kartu 
kredit  
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kredit  
19 Ketertarikan saya untuk menggunakan 

kartu kredit begitu tinggi karena untuk 
kepentingan saya sendiri 

    

20 Ketertarikan saya untuk menggunakan 
kartu kredit tidak begitu besar karena bagi 
saya tidak penting 

    

21 Saya memiliki keinginan kuat untuk 
menggunakan kartu kredit karena saya 
anggap sudah menjadi kebutuhan saya 

    

22 Saya sama sekali tidak ingin 
menggunakan kartu kredit karena saya 
tidak membutuhkannya 

    

23 Saya sangat yakin bahwa dengan 
menggunakan kartu kredit maka saya 
dapat berhati-hati menggunakan uang 

    

24 Saya kurang yakin dengan menggunakan 
kartu kredit saya tidak boros 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya sering berbelanja barang bermerk 

ketika sedang pergi dengan teman-teman  
    

2 Dalam membeli barang, tidak harus 
bermerk terkenal 

    

3 Asal senang dengan barangnya, saya pasti 
membelinya 

    

4 Saya membeli barang-barang sesuai 
dengan kebutuhan saya 

    

5 Saya suka membeli barang-barang yang 
terkadang tidak saya ketahui kegunaannya 

    

6 Saya selalu mempertimbangkan barang-
barang yang akan saya beli dari segi 
fungsinya  

    

7 Saya membeli barang-barang yang teman-
teman saya juga beli 

    

8 Meskipun teman-teman membeli, saya 
tidak mebeli barang yang sama jika tidak 
butuh 

    

9 Saya membeli barang-barang sesuai 
dengan pilihan teman-teman saya 

    

10 Saya membeli barang-barang yang saya 
pilih sendiri 

    

11 Saya senang pergi ke tempat hiburan 
dengan teman-teman 

    

12 Saya akan menolak ketika diajak untuk 
jalan-jalan ke mal dengan teman-teman 
saya 

    

13 Dengan membeli barang bermerk, 
membuat saya lebih percaya diri   

    

14 Saya merasa nyaman bila berpenampilan 
sederhana saja 

    

15 Saya selalu membeli handphone keluaran 
terbaru meskipun harganya mahal 

    

16 Saya tidak tertarik untuk bergonta-ganti 
handphone 

    

17 Saya harus memiliki baju sesuai dengan 
mode sekarang supaya tidak dianggap 
ketinggalan jaman 

    

18 Saya tidak tertarik untuk membeli pakaian 
terbaru di butik 

    

19 Ketika teman-teman pergi ke café, saya 
ikut-ikutan pergi bersama mereka 

    

20 Saya tidak suka menghabiskan waktu di 
tempat hiburan  

    



 79 

21 Saya sering terbujuk membeli suatu 
barang terlebih jika barang tersebut 
sedang di diskon 

    

22 Saya lebih suka membeli barang yang 
bermanfaat daripada barang yang sedang 
trend 

    

23 Saya sering pergi ke café bersama teman-
teman di waktu luang 

    

24 Saya tidak ingin aktivitas saya di waktu 
luang diisi dengan bersenang-senang di 
tempat hiburan  
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