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Tekonologi sebagai terapan Hmu pengetahuan manusia dan berfungsi untuk membantu 
mempermudah kehidupannya. Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, teknologi 
perbankan berkembang eukup pesat. Salah satu perkembangan teknologi perbankan 
adalah munculnya perbankan elektronik dengan meneiptakan kartu gesek, di antaranya 
kartu debit. Kartu debit berfungsi untuk transaksi pembayaran saat berbelanja, transfer 
rekening, membayar transaksi di tempat-tempat tertentu yang meneantumkan tanda dapat 
menerima kartu gesek, membayar tagihan buJanan, bahkan transaksi Jewat internet. 
Fungsi kartu debit tersebut di gunakan oleh peng,guna kartu debit dalam melakukan 
transaksinya yang membentuk pola perilaku pengguna kartu debit, dan menjadi sebuah 
gaya hidup serba gesek atau cashless. Bagaimana kartu debit tersebut, dapat membentuk 
sebuah gaya hidup baru ditengah masyarakat Surabaya, menjadi menarik untuk diteliti. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan te..1ibat kepada masyarakat di 
tempat-tempat yang dapat dijumpai penggunaan kartu debit dalam transa (si pembayaran 
di kota Surabaya, yaitu di Plaza Tunjungan, Plaza Surabaya, dan Galaxi Mall, juga 
mewawanearai para pengguna kartu debit, dari tiga stake holders, Perbankan dalam hal 
ini sesua~ alasan penentuan lokasi (BeA, Lippo bank, dan BNI), Pengelola Merchants, 
dan nasabah pemilik kartu debit sebagai penggguna kartu debit. Selain itu, untuk mencari 
data pelengkap dilakukan studi pustaka, melalui literatur-literatur buku maupun internet. 
HasH data yang di dapat, di anal isis menggunakan teknik analisis data; kategorisasi atau 
domain untuk mengkategorikan kartu debit, merchants, dan bank; taksonomi untuk 
melihat pola berbelanja pengguna kartu debit, waktu, tempat, dan barang apa saja yang 
dibeli; komponen untuk atribut (komponen makna) yang berhubungan dengan simbol
simbol berbelanja tanpa uang tunai sccara langsung; tema untuk menentukan ada apa di 
balik hubungan antara domain kartu debit dengan pola berbelanja pengguna kartu debit, 
sehingga ditemukan gaya hidup berbelanja tanpa uang tunai seeara langsung atau 
cashless. 

Kesimpulan penelitian ini adalah; masyarakat Surabaya umumnya menggunakan kartu 
debit lebih banyak untuk berbelanja kebutuhan rutin bulanan atau sehari-hari, membeli 
berbagai keperluan keeil lainnya seperti membeli aksesoris diri (pakaian, parfum, topi, 
dan lain-lain), mentransfer rekening, mengambil gaji, membayar di rurnah sakit atau di 
rumah makan, membeli tiket pesawat, membayar tagihan bulanan seperti koran, teiepon, 
tagihan kartu kredit. Sehingga kartu debit tidak hanya menjadi alat untuk mengambil 
uang di ATM atau menggesek saat berbelanja saja, tetapi segala bentuk transaksi 
keuangan tinggal menggesek, praktis, fleksibel, dan trendi. 

Kata Kunei : 	 Perbankan Elektronik Kartu Gesek Merchants Cashless - Gaya 
Hidup 
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