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LAMPIRAN I 

HASIL WAWANCARA PRASURVEI 

 

Nama : Kevin Ryan Setiawan 

Status : Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2014 

 

Nama Pertanyaan  Kode 

TS Selamat siang saya Agustio Adhi Sisputro dengan nim 10414901 

mahasiswa Akuntansi Universitas Ciputra. Disini ada dengan saya 

Ryan, silahkan perkenalkan 

RK1 

RK Ehhmm, nama saya Ryan dari jurusan Akuntansi 2014 nimnya 

10414019 

RK2 

TS Jadi disini saya akan melakukan prasurvei untuk penelitian saya 

dengan judul pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap 

perilaku konsumtif. aaaa berapa uang saku perbulan Ryan? 

RK3 

RK Kisaran sekitar Rp.2.500.000 sampai Rp.3.000.000 biasanya. RK4 

TS Dari uang saku itu dipake buat apa saja ya? RK5 

RK Ya, kebanyakan kalo yang inti ya buat kebutuhan sehari-hari, 

ya makan, terus beli keperluan, jajan, aa ngafe, nongkrong 

itu juga, sama saya biasa beli bahan-bahan untuk masak 

dirumah. 

RK6 

TS Ryan suka masak? RK7 

RK Dirumah suka. RK8 

TS Jadi tujuan Ryan masak untuk apa? RK9 

RK Yaa, sebenarnya kenapa saya lebih suka masak dirumah itu 

soalnya pertama masak dirumah lebih hemat jatuhnya dari pada 

beli diluar. Sama yang kedua, sekalian saya juga hobi masak 

disana, sekalian memenuhi hasrat disana, kayak gitu. 

RK10 

TS Jadi dari kebutuhan Ryan yang dari masak, kebutuhan sehari-hari, 

untuk uang perbulannya, apakah itu cukup untuk perbulannya 

Ryan? 

RK11 

RK Kalo untuk semua keperluan itu cukup sih, biasanya cukup. RK12 

TS Apakah masih ada sisa dari uang saku perbulan itu? RK13 

RK Sisa pasti ada, kalo sisa, ya saya pasti usahakan harus 

disisahkan untuk menabung soalnya. 

RK14 

TS Untuk ditabung , berarti Ryan bisa dibilang cukup untuk 

kehidupan sehari-hari dan mungkin tidak melakukan peminjaman 

untuk keperluan sehari-hari? 

RK15 
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RK Kalo pinjam uang untuk kebutuhan sehari-hari, saya gak pernah 

sih, soalnya kan  ya uang-uang itu pertama, saya cukup dengan 

uang segitu dan biasanya sudah tak jatah dan misalnya uangnya 

gak cukup atau berkekurangan  ya udah risiko saya, paling 

mengurangi sesuatu kaya gak makan kek atau gak beli untuk 

masak, gitu sih biasanya. 

RK16 

TS Oke Ryan, mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan, 

terimakasih banyak, selamat siang 

RK17 

RK Siang . RK18 

 


