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ABSTRAK 

Ajeng Ayu Nanda Budiarti, 2019.Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam IAIN Ponorogo Terhadap Perbankan Syariah. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muchtim 

Humaidi, M.IRKH. 

Kata kunci : Pemahaman, Nasabah, Riba, Produk, Karakteristik, Sistem.  

Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bahwa mahasiswa sebagai salah satu 

bagian dari masyarakat yang dikenal sebagai kaum intelektual, secara tidak langsung mahasiswa 

sudah mempunyai pemahaman dasar mengenai perbankan syariah, tetapi dalam realitanya 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum memahami tentang perbankan syariah. 

Padahal saat ini mereka telah menikmati dan melakukan transaksi di perbankan syariah. Namun 

demikian mahasiswa mempunyai pandangan dan persepsi sendiri mengenai peng etahuan pada 

Perbankan Syari’ah baik dari aspek karakteristik, produk dan pelayanannya. Obyek dalam 

penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat 

obyek yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis Snowball sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah 

memahami perbankan syariah? Bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah namun belum memahami  

perbankan syariah? Bagaimana persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang belum menjadi nasabah Bank Syariah dan belum memahami perbankan syariah. 

Dari hasil analisis dalam penelitian yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Mahasiswa yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami  perbankan syariah 

memiliki kesadaran yang cukup tinggi bahwa bank syariah adalah bank yang halal dan lebih 

menjanjikan untuk kebaikan akhirat, serta juga lebih berorientasi pada tolong menolong antar 

sesama dibandingkan bank konvensional (2) Mahasiswa yang sudah menjadi nasabah Bank 

Syariah namun belum memahami perbankan syariah cenderung lebih fokus pada ancaman dosa 

‘Riba’, kewajiban dari kampus dan faktor keluarga yang telah menjadi nasabah di Bank Syariah 

(3) Mahasiswa yang belum menjadi nasabah Bank Syariah dan belum memahami perbankan 

syariah disebabkan karena terbatasnya informasi yang dimiliki oleh mahasiswa dan kurangnya 

praktek langsung mata kuliah perbankan syariah. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah dalam kegiatannya termasuk kegiatan 

komersial yang harus selalu mematuhi prinsi-prinsip hukum syariah di berbagai bidang 

kehidupan. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pertama kali di pelopori oleh Bank 

Muamalat Indonesia pada tahun 1991 berlandaskan inisiatif dari Majelis Ulama 

Indonesia, dalam rangka mengatasi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat 

muslim pada sistem perbankan dan jasa keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Perbedaan 

mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah riba sebagai batasan dalam 

perbankan syariah. Selain itu, investasi dipersilahkan hanya untuk usaha-usaha yang 

dikategorikan halal. Perbankan syariah membangun sistem bagi hasil sebagai prinsip 

dasar operasionalnya, yang tidak dapat ditampung oleh sistem perbankan konvensional.1 

Menurut Rinda Asytuti berdasarkan hasil penelitiannya, bank syariah saat ini gagal 

memberikan kepuasan kepada umat Islam sebagai mayoritas potensial pelanggan. Hal ini 

dakibatkan kesalahan pendekatan pengembangan produk bank syariah yang hanya 

dilakukan pada “syariaisasi produk konvesional”. Bank Syariah gagal memberikan 

“kepuasan pengalaman bagi potensial pelanggannya (umat Islam)” karena hanya 

memoles produk yang taken for granted dari pasar bank konvensional. Bank syariah 

seharusnya terus mengembangkan produk original yang sesuai dengan syariah baik dalam 

prosesi makanisme dan perhitungan. Kebutuhan umat islam yang khas, tidak dapat 

 
1Budi Setiawan, The Existence of Islamic Banking in Indonesia from Non Muslims Perceptions, Asean 

Marketing Journal ( Desember, 2015),vol. VII: 2 – 81 – 96,  1. 
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diakomodir secara baik akibat minimnya penguasaan akad syariah dan keilmuwan fikih 

dan muamalah yang dimiliki oleh manajemen maupun dewan pengawas syariah.2 

Perbankan syariah berkembang pesat terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar 

hukum operasional tentang perbankan melalui UU No 7 tahun 1992, yang kemudian 

dirubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998. Undang-Undang ini merupakan 

bentuk penegasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menjamin 

kelegalan bank syariah, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi bank syariah.3 

Adapun peranan dan fungsi dari Bank Syariah, diantara peranan bank Islam adalah 

memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan 

kesadaran syariah umat Islam, sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa perbankan 

syariah. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, 

khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.4 

Perkembangan perbankan di Indonesia bukan hanya didominasi oleh bank 

konvensional saja. Bank syariah juga mengalami perkembangan yang disignifikan di 

Indonesia, apalagi semenjak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana bank 

syariah membuktikan kekuatan imunitas perbankan syariah dibandingkan dengan Bank 

Konvensional yang pada saat itu rata-rata mengalami kebangkrutan. Sebesar 650 Trilyun 

dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kala itu sepenuhnya mengalir pada Bank 

Konvensional, dan itu tidak terjadi pada Bank Syariah yang pada saat itu adalah Bank 

 
2Asytitu, Rinda. Kritik Terhadap Pemasaran Bank Syariah (Pendekatan Eksperiental Marketing) . Jurnal 

Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 1, Juni 2012 http: e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi - ISSN (P): 

1829-7382 
3Kurniati, Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim terhadap 

Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY, Journal Ekonomi Syariah, Vol. 2 : 2 (Desember, 2012). 
4Karnaen Purwatatmdja, Istiqomah dalam Operasional Bank Syariah ( Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005), 67. 



 

 

Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri dan satu-satunya 

diIndonesia pada masa itu. 

 Imunitas Bank Muamalat pada saat itu membuat isu mengenai perbankan syariah 

melejit sebagai salah satu alternatif baru di dunia perbankan. Bank syariah keberadaanya 

diakui setelah muncul Undang – undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang 

kemudian diperkuat dengan Undang – undang no. 23 tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa Negara Indonesia menganut dual bank sistem, yang artinya adalah 

terselenggaranya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah secara 

berdampingan. Adanya undang – undang tersebut menunjukkan persepsi masyarakat 

terhadap pengembangan sistem syariah di Indonesia juga merupakan suatu kewajiban 

karena telah diatur dalam Undang–undang. Pada sistem perbankan ganda ini, kedua 

sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor 

perekonomian nasional.5 

Berangkat dari pendapat tersebut persepsi dirasakan sangat penting, karena persepsi 

adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterprestasikan kesan-kesan 

sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.6 Dapat dipahami bahwa 

persepsi timbul karena adanya hal-hal yang membentuk yaitu penerimaan langsung 

seseorang melalui proses penginderaan, pengorganisasian, pemfokusan, penyeleksi, dan 

 
5 Adi, Rifqi Nugroho, dkk. Studi Tentang Product Advantage, Service Quality Dan Bank Location 

Terhadap Saving Decision Pada Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri & Bank Muamalat di 

Kota Semarang ). JURNAL SAINS PEMASARAN INDONESIA Volume XV, No. 2, September 2016, 130-140. 
6Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 51. 



 

 

interprestasi dipengaruhi oleh kerjasama antara faktor luar (stimulus) dan faktor dalam 

individu (personal) yang bersama-sama membentuk sikap hidup seseorang.7 

Adapun beberapa faktor yang berperan mempengaruhi persepsi,  yaitu objek atau 

stimulus yang dipersepsi, alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf, yang 

merupakan syarat fisiologis dan perhatian yang merupakan syarat psikologis. 

Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul dengan pengembangan 

perbankan syariah menurut Subardjo: pertama, pemahaman masyarakat yang belum tepat 

terhadap keinginan operasional bank syariah. Kedua, peraturan perbankan yang berlaku 

belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah. Ketiga, jaringan kantor 

bank syariah yang belum luas. Keempat, sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

dalam bank syariah masih sedikit. Hal ini lah yang menjadi alasan, mereka yang 

bertransaksi dengan system syariah karena motif keuntungan atau perhitungan bisnis, 

bukan karena keagamaan belaka.8 

Penelitian ini memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 

dikarenakan fakultas tersebut merupakan fakultas baru yang memiliki tiga jurusan. Ketiga 

jurusan tersebut terdiri dari Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat 

dan Wakaf. Berikut adalah data Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo dalam 4 tahun terakhir: 

 

 

 

 

 
7 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum ( Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010 ), 99-102. 
8Kurniati, Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim terhadap 

Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY, Journal Ekonomi Syariah, Vol. 2 : 2 (Desember, 2012). 



 

 

Tabel 1.1 Data Mahasiswa Fakultas FEBI 

No. Angkatan Perbankan 

Syariah 

Ekonomi 

Syariah 

Manajemen 

Zakat dan 

Wakaf 

1 2015 167 133 0 

2 2016 212 195 35 

3 2017 247 267 34 

4 2018 238 341 29 

 Jumlah 864 936 98 

 

 Dari ketiga jurusan tersebut secara tidak langsung mereka sudah mempunyai 

pemahaman dasar mengenai perbankan syariah, tetapi dalam realitanya Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum benar-benar memahami tentang perbankan 

syariah. Padahal saat ini mereka telah menikmati dan melakukan transaksi di perbankan 

syariah. Sebagai salah satu komponen, mahasiswa layak dijadikan pertimbangan untuk 

berpendapat tentang dunia ekonomi khususnya perbankan syariah, karena mahasiswa 

dikenal sebagai kaum intelektual. Namun demikian mahasiswa mempunyai pandangan 

dan persepsi sendiri dengan keberadaan Bank Syari’ah baik dari aspek karakteristik, 

produk dan pelayanannya. Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan, dimana 

lingkungan akademis di kampus dengan lingkungan bisnis di luar kampus berbeda dalam 

segala hal. Hal inilah yang membuat persepsi terbentuk dengan sendirinya.9 

Sebagaimana hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu 

mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang bernama Tri Utari, dia 

 
9Irawan, Shalihul A,Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syari’Ah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Unisnu Jepara, 2016), Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis - Vol 13, No 1. 



 

 

mengatakan bahwa dia hanya sekedar mendengar tentang bank syariah. Namun, dia 

kurang memahami tentang perbankan syariah, apalagi dalam operasionalnya. Dia 

menganggap bahwa bank syariah digunakan untuk masyarakat muslim saja. Informasi 

yang dia ketahui tentang produk-produk bank syariah juga dinilai peneliti masih kurang. 

Meskipun kurang memahami tentang perbankan syariah, dia mengatakan bahwa 

kelebihan bank syariah yaitu tidak mengandung riba serta pelayanan yang dilakukan bank 

syariah lebih sopan dan ramah.10 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ariana Uswatun Khasanah jurusan Perbankan 

Syariah IAIN Ponorogo, dia mengatakan bahwa Bank Syariah menyediakan berbagai 

macam produk dan layanan serta dia juga menggunakan jasa perbankan syariah 

dikarenakan tidak adanya bunga. Namun dia masih belum yakin apakah operasional bank 

syariah diterapkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Disisi lain, 

dia juga mengatakan bahwa ketika dia melakukan praktikum di salah satu bank syariah 

semua pegawai yang bekerja di bank syariah tersebut bukan berlatar belakang dari 

lulusan perbankan melainkan berasal dari lulusan jurusan lain seperti Hukum, Bahasa 

Inggris, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Agama Islam. Maka, dia 

merasa tidak yakin tentang operasional bank syariah apakah sudah digunakan dengan 

benar atau belum.11 

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul 

“Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Terhadap Perbankan Syariah”. 

 
10“Tri Utari,Wawancara, 06 Februari 2019”. 
11“Ariana Uswatun Khasanah,Wawancara,  06 Februari 2019”. 



 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami perbankan 

syariah ? 

2. Bagaimanakah persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah namun belum memahami 

perbankan syariah ? 

3. Bagaimanakah persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang belum menjadi nasabah Bank Syariah dan belum memahami 

perbankan syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah 

dan sudah memahami perbankan syariah. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah 

namun belum memahami perbankan syariah. 



 

 

3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang belum menjadi nasabah Bank Syariah 

dan belum memahami perbankan syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya: 

1. Bersifat Teoritis 

Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan dan 

menyajikan informasi mengenai persepsi pada perbankan syariah. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep 

dalam perbankan syariah. 

2. Bersifat Praktis 

Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pemahaman dan kesiapan peneliti dalam 

dunia kerja yang akan datang dan memperluas pengetahuan terutama yang 

berhubungan dengan perbankan syariah.Bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2018, telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Eka Oktavia 

dengan judul “ Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah Terhadap Keberadaan 

Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)”. 

Penelitian tersebut menghasilkan bahwa persepsi nasabah terhadap keberadaan bank 

syariah masuk kedalam kategori sedang dengan skor 1821 atau 56,55% dari skor ideal 

yang diharapkan 2705. Kategori sedang maksudnya nasabah belum mengerti betul 

mengenai bank syariah meskipun nasabah sudah mengetahui adanya bank syariah hal ini 



 

 

disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Kategori 

skor 745 atau 53,98% maksudnya pengetahuan nasabah mengenai bank syariah sangat 

minim. Kategori skor 1287 atau 69,94% maksudnya sikap nasabah memiliki tanggapan 

yang baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang persepsi pada 

perbankan syariah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan Eka Oktavia lebih fokus pada pengetahuan dan sikap nasabah terhadap 

keberadaan bank syariah, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus terhadap 

persepsi mahasiswa terhadap pemahaman mereka pada perbankan syariah.12 

Pada skripsi Nur Ain, 2015. Dengan judul “Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah 

(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cabang Puce’e Kecamatan Sinjai 

Selatan Kabupaten Sinjai)”. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa persepsi santri darul 

istiqomah terhadap karakteristik, produk dan prinsip bank syariah menunjukkan lebih 

banyak pada persepsi positif. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas 

tentang persepsi pada perbankan syariah, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan 

Nur Ain lebih fokus pada karakteristik, produk dan prinsip santri terhadap persepsi pada 

bank syariah, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus terhadap persepsi 

mahasiswa terhadap pemahaman mereka pada perbankan syariah.13 

Pada skripsi Intan Amani, 2010. Dengan judul “Persepsi Santri Al-Munawwir 

Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah”. Penelitian tersebut menghasilkan 

bahwa menabung di bank syariah aman dan sesuai dengan syariah, tetapi diantara mereka 

 
12Eka Oktavia, “Analisis Persepsi, Pengetahuan dan Sikap Nasabah Terhadap Keberadaan Bank Syariah 

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Pringsewu, Lampung)”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 

3. 
13Nur Ain, “Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Istiqomah 

Cabang Puce’e Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri, 2015), 

17. 



 

 

masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas 

yang disediakan bank syariah. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang 

persepsi pada perbankan syariah, sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan 

Intan Amani lebih fokus pada informasi dari fasilitas pada bank syariah, sedangkan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah fokus terhadap persepsi mahasiswa terhadap pemahaman 

mereka pada perbankan syariah.14 

Pada Skripsi Vima Dwi Estining Pratiwi, 2012. Dengan judul “Pengaruh faktor 

emosional dan faktor rasional terhadap keputusan nasabah memilih Bank Syariah 

Mandiri”. Penelitian tersebut menghasilkan hasil uji parsial (Uji t) menunjukan bahwa 

hanya variabel pelayanan, kenyaman, dan kepuasan yang berpengaruh positif signifikan, 

sedangkan variabel ketaatan beragama, produk yang islami dan psikologis berpengaruh 

positif tidak signifikan. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Syariah, sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Vima lebih fokus pada faktor emosional 

dan faktor rasional, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada 

pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah.15 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti perlu menentukan jenis 

penelitian apa yang harus digunakan dalam melakukan penelitian ini. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

 
14 Intan Amani, Persepsi Santri Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Terhadap Perbankan Syariah, Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), 9. 
15Vima Dwi Estining Pratiwi, Pengaruh Faktor Emosional dan Faktor Rasional Terhadap Keputusan 

Nasabah Memilih Bank Syariah Mandiri, Skripsi ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 2. 



 

 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung di lokasi 

penelitian dengan melihat obyek yang diteliti.Selain itu penulis menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian 

yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang persepsi pada perbankan 

syariah.16 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan 

realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 

sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada 

umumnya deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.17 Penelitian deskriptif yang penulis 

maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana persepsi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo terhadap pemahaman mereka 

pada perbankan syariah. 

2. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti 

di tempat penelitian mutlak diperlukan sebagai intrumen utama. Dalam hal ini peneliti 

berperan sebagai pengamat partisipan, dimana secara terbuka diketahui oleh subyek, 

sedangkan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada 

 
16Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 207. 
17Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 

130. 

 



 

 

pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada 

orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Yang dimaksud instrumen adalah alat untuk mendapatkan data 

sebanyak-banyaknya. Selain manusia, instrumen (alat pengumpul data) dapat pula 

digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera dan lain 

sebagainya. Akan tetapi instrumen tersebut hanya sebagai pendukung tugas peneliti. 

Oleh karena itu kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan. Keberadaan 

peneliti dalam melaksanakan penelitian ini diketahui oleh informan atau subjek, 

karena sebelumnya peneliti mengajukan surat izin terlebih dahulu kepada lembaga 

yang bersangkutan. 

3. Lokasi/Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Berada di Jl. Puspita Jaya Pintu, Krajan, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

63492. 

4. Sumber Data 

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu 

yang berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh 

melalui sesuatu metode/ instrument pengumpulan data.18 Untuk mempermudah 

penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan 

persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah 

Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank syariah namun belum 

 
18Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11-12. 



 

 

memahami tentang perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum memahami 

perbankan syariah. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, seperti 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner.19 Sumber data penelitian ini berupa 

hasil wawancara dan keterangan dari objek penelitian yang diperoleh dari persepsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah Bank 

Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank syariah namun 

belum memahami tentang perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum 

memahami perbankan syariah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.20 Data sekunder pada 

umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel 

dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, artikel, situs yang berkaitan dengan 

persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.  

 
19Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: PT Sigma, 1996), 28. 
20Husein, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 132. 



 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan jenis Snowball 

sampling. Menurut Sugiyono, teknik Nonprobability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan Snowball sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data 

yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari 

orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah 

sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, 

lama-lama menjadi besar.21Dalam teknik Snowball sampling kemudian untuk 

mengumpulkan datanya digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Interview atau Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.  Wawancara ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih 

informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah Bank 

Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank syariah namun belum 

 
21Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 84-85. 

 



 

 

memahami tentang perbankan syariah, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum memahami 

perbankan syariah. Sehingga proses wawancara bisa mengarah kepada 

diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan.22 

b. Observasi atau Pengamatan 

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu.23 Observasi yang penulis lakukan adalah melakukan pengamatan 

terhadap persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah 

menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, persepsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank 

syariah namun belum memahami tentang perbankan syariah, dan persepsi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang belum menjadi nasabah bank 

syariah dan belum memahami perbankan syariah.. Metode ini penulis gunakan 

sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh 

dari wawancara. 

c. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data 

meliputi letak geografis, sejarah, visi misi, tujuan, serta struktur organisasi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

6. Metode Pengolahan Data 

 
22Ibid, 85. 
23Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 226. 



 

 

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, penulis dalam mengelola datanya 

menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data atau proses editing data dalam penelitian ini yaitu pengecekan 

kembali kesesuaian jawaban, relevan atau tidaknya jawaban dengan pokok 

permasalah yang diteliti berkaitan dengan persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam pada perbankan syariah. 

b. Sistematis  

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan 

yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan bahan 

pokok bahasan. 

c. Interprestasi 

Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi sehingga 

memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.24 Interprestasi 

dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Ponorogo pada perbankan syariah. 

7. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisis data tersebut dapat diberi makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

kualitatif yaitu analisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian 

informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang 

verbal atau masih dalam keterangan-keterangan saja. Dalam penelitian kualitatif, data 

 
24Noer Saleh, Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 17. 



 

 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya 

jenuh. Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari 

lapangan lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan permasalahan 

yang ada dan menganalisis data tersebut.25 

Analisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari 

orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif ini 

dipergunakan dengan menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan 

menggunakan pendekatan berfikir Induktif. Pendekatan berfikir induktif adalah suatu 

cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Data yang penulis 

peroleh dari wawancara akan penulis paparkan secara naratif deskriptif dan dianalisis 

sesuai dengan kemampuan yang peneliti miliki serta dengan membandingkan teori-

teori yang ada dengan kenyataan dilapangan, dengan metode deduktif maupun 

induktif. Sedangkan data yang penulis peroleh dalam bentuk angka-angka akan 

penulis analisa dengan metode statistik sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh oleh 

penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga akan menghasilkan penelitian 

yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan standar-standar penelitian.26 

8. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi 

 
25M. Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 62-

64. 
26Ibid, 70. 



 

 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif.27 Sedangkan menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan metode 

terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama.28 

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti tersebut membandingkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian 

sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain 

itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik 

triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian 

dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan 

dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. 

Untuk memastikan keabsahan data pada proses analisis, maka setiap 

pertanyaan pada pengamatan akan dianalisis satu persatu. Pengolahan data akan 

dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk bahasa verbal yang kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga dengan analisis tersebut diharapkan dapat 

mengemukakan gambaranyang jelas tentang bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo pada perbankan syariah. 

 
27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 273-274. 
28 Kurniawan dan Nina, Strategi Komunikasi Eksternal Untuk Menunjang Citra Lembaga . Economic 

Education Analysis Journal EEAJ 7 (1), 2018, 310. 



 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan ini ditulis untuk memudahkan penulisan dan memudahkan 

pembaca dalam memahami isi penelitian. Dengan ini, penulisan skripsi ini terdiri dari 

berbagai bab, dan pada tiap-tiap bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut :  

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang penjelasan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode 

penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisa data), dan yang terakhir 

adalah sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori  

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan penelitian yang 

meliputi teori tentang bank syariah yaitu karakteristik bank syariah, dasar hukum bank 

syariah, peranan bank syariah, prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah dan teori 

persepsi meliputi indikator persepsi, proses terjadinya persepsi, aspek-aspek persepsi. 

BAB III Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, visi misi, program studi, struktur organisasi 

dan tentang deskripsi data persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang 

sudah menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, persepsi 



 

 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank syariah 

namun belum memahami tentang perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum 

memahami perbankan syariah. 

BAB IVAnalisis Data Dengan Teori 

Dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan 

persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah 

Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah menjadi nasabah bank syariah namun belum 

memahami tentang perbankan syariah, persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah dan belum memahami perbankan 

syariah kemudian di uraikan secara terperinci. 

BAB V Penutup 

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah 

dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

BANK SYARIAH DAN PERSEPSI 

 

A. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, secara sederhana bank dapat 

diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank syariah terdiri dari dua 

kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana 

dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah Indonesia 

adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain 

untuk penyimpanan dana atau pembiayaan sesuai dengan hukum Islam. 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kreditt dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.29 Bank terdiri atas dua 

jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank 

yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank 

Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

 
29Mia LasmiWardiah, Dasar-Dasar Perbankan (Bandung: PustakaSetia, 2013), 15. 



 

 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang bertugas menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari surplus unit 

dan menyalurkan kembali kepada defisit unit dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, tranparasi, dan 

universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah.30 

2. Karakteristik Bank Syariah 

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan 

karakteristik, antara lain, sebagai berikut:31 

a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya 

b. Tidak mengenal konsep time-value of money tetapi menerapkan economic value 

of time 

c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas 

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif 

e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang  

f. Dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad 

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena 

bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank 

syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor rill sehingga 

 
30Ahmad Dahlan, Bank SyariahTeoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 100. 
31Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 229. 



 

 

dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi-transaksi sektor rill, seperti jual 

beli dan sewa menyewa. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan 

kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah 

apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:transaksi tidak mengandung unsur 

kedzaliman dan bukan termasuk riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak 

lain, tidak ada unsur penipuan (Tadlis), perjudian (Maisyir), tagrir (Gharar), rekayasa 

pasar dalam demand (Bai’Najasy), suap-menyuap (Risywah) dan tidak mengandung 

materi-materi yang diharamkan.32 

3. Sistem Hukum Bank Syariah 

Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh 

kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi yang 

sesuai dengan tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. 

Kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah 

mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam atau bank syariah. 

Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmaal, yaitu menerima dana 

yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain 

denda terhadap nasabah atau ta’zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola 

 
32Ibid, 230. 



 

 

zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan 

kehendak pemberi wakaf (wakif). 

4. Peranan Bank Syariah 

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh 

setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi 

melalui UU No.10 Tahun 1998 dan disempurnakan dengan UU No. 21 Tahun 

2008.33Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan 

kedudukan sesuatu itu. Diantara perananbank syariah secara khusus secara nyata 

dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut: 

a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator 

aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. 

b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya 

pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan 

upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. 

c. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan 

kepada investor. 

d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah 

mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan 

demikian, spekulasi dapat ditekan. 

 
33Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 25-27. 



 

 

e. Mendorong pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana 

pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah 

(ZIS). 

f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk al-mudharabah, 

al-musyarakah berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas 

dana yang diserahkan oleh investor. 

g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.34 

Dalam menjalankan peranannya tersebut, bank syariah akan lebih realistis jika bank 

syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. 

5. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 

Dalam menjalankan operasinya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut. 

a. Penerimaan dana untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan 

oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai 

dengan kebijakan investasi bank. 

b. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana sahibul mal sesuai 

dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana dalam hal ini bank 

bertindak sebagaimana berinvestasi. 

c. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah sebagai pengelola fungsisosial, seperti 

pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi 

optional).35 

 
34Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9. 
35Mia LasmiWardiah, Dasar-DasarPerbankan(Bandung: PustakaSetia, 2013), 91. 



 

 

Bersumber dari lima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga 

keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk 

dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah: 

a. Sistem Simpanan Murni (al-Wᾱdῑah) 

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk 

menyimpan dananya dalam bentuk al-Wᾱdiah. Fasilitas al-Wᾱdiah biasanya 

diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya 

tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wᾱdiah identik 

dengan giro. 

b.  Bagi Hasil (Syῑrkᾱh)36 

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha 

antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat 

terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah 

penerimaan dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah musyᾱrakah 

dan mudḥᾱrabah. 

c. Prinsip Jual-Beli (at-Tῑjarah) 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual-beli, di mana 

bank akan membeli terlebih dahulu barang yang akan dibutuhkan atau 

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama 

bank, kemudian bank menjual barang terseb ut kepada nasabah dengan harga 

sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). 

 
36Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 

85. 



 

 

d. Prinsip Sewa (al-Ijᾱraḥ) 

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) ijᾱrah, sewa murni, 

seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya, (2) bai al takjiri 

atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, di 

mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. 

B. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau 

juga disebut proses sensoris. Stimulus yang diindera itu kemudian oleh individu 

diorganisasikan dan diinterprestasikan, sehingga individu menyadari, mengerti 

tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Dengan demikian 

dapat dikemukankan bahwa persepsi itu merupakan respon yang intergrated dalam 

diri individu. Karena itu dalam penginderaan orang akan mengaitkan dengan 

stimulus, sedangkan dalam persepsi orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan 

persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan 

diri sendiri. 

Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka 

apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan 

berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi 



 

 

sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan 

individu lain. Persepsi itu bersifat individual.37 

Berbagai ahli memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun 

pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

dilihat bahwa persepsi ditimbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu 

maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan syaraf dan otak. Persepsi 

setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi 

memiliki sifat subyektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh 

pikiran dan lingkungan sekitarnya.38 

2. Indikator Yang Mempengaruhi Persepsi 

Seperti telah dipaparkan di depan bahwa dalam persepsi individu 

mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus yang diterimanya, sehingga 

stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Dengan demikian 

dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan 

dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu:39 

a. Objek yang dipersepsi 

 Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar 

 
37Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2010), 99-100. 
38Nugroho J Setiadi, Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian, Pemasaran 

(Jakarta: Prenanda Media Group, 2013), 91. 
39Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, 101. 



 

 

stimulus datang dari luar individu. 

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf 

 Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motoris. 

c. Perhatian 

 Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek. 

Dari hal-hal tersebut dapat dikemukan bahwa untuk mengadakan persepsi 

adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadi persepsi, 

yaitu objek atau stimulus yang dipersepsi, alat indera dan syaraf-syaraf serta pusat 

susunan syaraf, yang merupakan syarat fisiologis dan perhatian yang merupakan 

syarat psikologis.40Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi 

menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.41 

 

a. Faktor Internal 

 
40Ibid, 102. 
41 Kurniati, ”Analisis Persepsi dan Preferensi Nasabah Muslim dan Nasabah Non Muslim Terhadap 

Keputusan Memilih Perbankan Syariah di DIY”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 2 No. 2 Juli 2019, 

242-243. 



 

 

Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat 

dalam diri individu, yang mencangkup beberapa hal antara laim: 

1) Fisiologis, informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang 

diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan 

arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi 

pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga 

dapat berbeda. 

2) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk 

memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental 

yang ada suatu obyek. 

3) Minat, persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa 

banyak energi atau perceptual vigilance merupakan kecenderungan 

seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dikatakan 

sebagai minat. 

a. Kebutuhan yang searah,  dilihat dari bagaimana kuatnya seorang individu 

mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai 

dengan dirinya. 

b. Pengetahuan dan ingatan, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada 

ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-

kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam arti luas. 

c. Suasana hati, keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini 

menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat 



 

 

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereakasi, dan 

mengingat. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari 

lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut 

dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan 

mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. 

Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: 

ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus, warna dari obyek-obyek, 

keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus, serta 

motion atau gerakan.42 

Untuk mengadakan persepsi tergantung pada pengetahuan dan ingatan. 

Pengetahuan merupakan suatu pembelajaran yang diperoleh seseorang dari sebuah 

pengalaman. Pengetahuan seseorang merupakan informasi yang disimpan oleh 

individu dalam bentuk ingatan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia yang 

diperoleh dari pengalaman hidupnya, yang menjadi acuan dalam pembentukan sikap 

seseorang. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman, 

pendidikan, keyakinan, sosial, lingkungan dan sebagainya. 

Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang diberikan kepada seseorang 

subjek mengenai kebenaran atau ketepatan reaksinya. Prinsip penting dari jenis 

belajar ini menyatakan bahwa mempelajari asosiasi bisa dipermudah dengan jalan 

memberikan kepada orang yang tengah belajar itu informasi mengenai kemajuannya, 

baik segera setelah ia membuat pilihan atau pada akhir satu seri pilihannya. 

 
42 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 2010), 102. 



 

 

Gaffar mendefinisikan pengetahuan, pengetahuan adalah sejumlah pengalaman 

dengan berbagai macam informasi yang tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan yang 

mencakup dalam dominan kognitif ada enam tingkatan, yaitu: 

a. Tahu (Know). Tahu diartikan mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya setelah mengamati sesuatu sehingga merupakan tingkat pengalaman 

yang paling rendah. 

b. Memahami maksudnya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikannya sehingga 

orang paham. 

c. Aplikasi, Analisis, Sintesis dan Evaluasi.43 

3. Proses Terjadinya Persepsi 

 Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu 

dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya 

bahwa objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus 

itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan.Benda sebagai objek langsung 

mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut. 

 Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau 

proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris 

ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah 

proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang 

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak 

atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan 

 
43 Andrian Sutedi, Pasar Modal Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 121. 



 

 

demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah 

individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa yang didenagr, atau 

apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini 

merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai 

macam bentuk.44 

 Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak 

hanya dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam 

stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua 

stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan 

dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian 

individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut:45 

L S O R L 

        L = Lingkungan 

S = Stimulus 

O = Organisme atau individu 

R = Respon atau reaksi 

 Namun demikian masih ada pendapat atau teori lain yang melihat kaitan 

antara lingkungan atau stimulus dengan respon individu. Skema tidak seperti yang 

dikemukakan di atas, tetapi berbentuk lain, yaitu: 

 
44Ibid, 103. 
45Rahmat Hidayat, Efisiensi Bank Syariah: TeoridanPraktik (Jakarta: Gramedia Publishing, 2014), 90. 



 

 

L S R  L 

L = Lingkungan 

S = Stimulus 

R = Respon 

   Dalam skema tersebut terlihat bahwa organisme atau individu tidak berperan 

dalam memberikan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Hubungan antara 

stimulus dengan respon bersifat mekanistik, stimulus atau lingkungan akan sangat 

berperan dalam menentukan respon atau perilaku organisme. Pandangan yang 

demikian merupakan pandangan yang behavioristik. Pandangan ini berbeda dengan 

pandangan yang bersifat kognitif, yang memandang berperannya organisme dalam 

menentukan perilaku atau responnya. 

  Tidak semua stimulus akan direspon oleh organisne atau individu. Respon 

diberikan oleh individu terhadap stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik 

perhatian individu. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yang dipersepsi 

oleh individu selain tergantung pada stimulusnya juga tergantung kepada keadaan 

individu yang bersangkutan. Stimulus yang mendapatkan pemilihan dari individu 

tergantung kepada bermacam-macam faktor, salah satu faktor adalah perhatian 

individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi.46 

4. Aspek-aspek Persepsi 

 Pada hakikatnya sikap adalah mencerminkan suatu interaksi dari proses 

untuk mencapai tujuan sistem. Komponen-komponen sikap tersebut Rahmat 

Hidayat menyatakan bahwa persepsi itu mengandung tiga komponen yang 

membentuk struktur sikap, yaitu: 

 
46Walgito, Pengantar, 105. 



 

 

a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang 

negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini 

menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku 

seseorang terhadap objek sikap. 

5. Persepsi Positif dan Persepsi Negatif 

 Persepsi positif adalah penilaian individu terhadap suatu objek atau 

informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari 

objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan, persepsi negatif 

merupakan persepsi individu terhadap objek atau informasi tertentu dengan 

pandangan yang negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang 

dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Penyebab munculnya persepsi negatif 

seseorang dapat muncul karena adanya ketidakpuasan individu terhadap objek yang 

menjadi sumber persepsinya, sedangkan persepsi positif karena adanya kepuasan.47 

 

 

BAB III 

 
47Rahmat Hidayar, Efisiensi Bank Syariah Teori dan Praktik (Jakarta: Gramedia Publishing, 2014), 90. 



 

 

PAPARAN DATA PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

ISLAM IAIN PONOROGO TERHADAP PERBANKAN SYARIAH 

 

A. Gambaran Umum  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo merupakan tranformasi dari 

sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Alhasil, sejarah keberadaan 

IAIN Ponorogo tidak terlepas dari sejarah keberadaan STAIN Ponorogo. Semula, 

STAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang 

bertempat tinggal Ponorogo. Sejak tahun 1997, secara resmi berdiri menjadi STAIN 

Ponorogo. Setelah lebih 18 tahun, kini STAIN Ponorogo secara resmi telah 

meningkatkan statusnya menjadi sebuah Institut Negeri.48 

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah eks-Karesidenan 

Madiun, IAIN Ponorogo senantiasa menigkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

kepada masyarakat. Tercatat, hingga tahun 2016 telah menghasilkan lebih dari 10.000 

lulusan. Lebih dari 80% lulusannya telah bekerja pada berbagai bidang, baik sebagai 

hakim, dosen, guru, pengacara, pengusaha, politisi, konsultan, penghulu, pegawai, 

maupun berbagai profesi laiinya. Bahkan, tidak sedikit alumni yang saat ini 

mengemban amanah menduduki jabatan penting di berbagai instansi, baik regional 

maupun nasional.IAIN Ponorogo senantiasa memperkuat dan memperluas jaringan 

nasional dan internasional. Berbagai kerja sama telah dijalin dengan institut baik di 

dalam maupun di luar negeri. Kerja sama yang dilaksanakan terkait dengan 

 
48Profil IAIN Ponorogo, http://id.m.wikipedia.org/wiki/IAIN_Ponorogo/, (diakses pada tanggal 05 April 

2019, jam 09.35) 
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pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Sebagai tindak lanjutnya, saat ini IAIN Ponorogo telah menampung puluhan 

mahasiswa dari luar negeri. Sebaliknya, IAIN Ponorogo juga mengirimkan dosen dan 

mahasiswa untuk melaksanakan studi banding, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat di luar negeri. 

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari Akademik Syari’ah Abdul 

Wahhab (ASA) sebagai embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1968 atas 

ide K.H. Syamsuddin dan K.H. Chozin Dawoedy. Akademik ini kemudian 

dinegerikan pada tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN 

Sunan Ampel yang dipimpin oleh R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan 

menyelenggarakan Program Sarjana Muda. Selanjutnya tumbuh dan berkembang 

mulai tahun 1985/1986 dengan menyelenggarakan program Sarjana Lengkap (S-1) 

dengan membuka jurusan Qodio’ dan Jinayah.49 

Berdasarkan tuntutan perkembangan dan organisasi Perguruan Tinggi, maka 

dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 Tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sejak saat itulah semua fakultas di 

lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk, berubah menjadi Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi bagian dari IAIN Sunan Ampel 

Surabaya. STAIN bersifat otonom dan merupakan unit organik tersendiri 

dilingkungan Departemen Agama (saat ini: Kementerian Agama) yang dipimpin oleh 

ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Pembinaan STAIN secara 

 
49E-Book Profil IAIN Ponorogo, The Humanist University - Pencetak Sarjana Unggul, Profesional, 

Bermoral dan Kompetitif, (Tim Penulis IAIN Ponorogo, 2016), 2-4. 



 

 

fungsional dilakukan oleh Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Depatermen 

Agama. 

Peresmian alih status tersebut ditandai dengan upacara yang diadakan oleh 

Menteri Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, secara otomatis terjadi 

pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan 

Ketua STAIN masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 semua urusan 

administrasi, pendidikan, ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya dikelola 

otonom oleh masing-masing STAIN. STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari 

Fakulras daerah, yaitu Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, yang dialihstatuskan 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. STAIN Ponorogo yang berdiri sejak 

tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Dengan 

perubahan status tersebut, maka STAIN Ponorogo dapat membuka tiga jurusan yaitu 

Jurusan Syari’ah, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Ushuluddin.50 

Pada tahun 2016 ini , berdasarkan Perpres 75 tahun 2016, STAIN Ponorogo 

resmi menjadi IAIN Ponorogo. Tujuan alih status ini adalah perguruan tinggi tidak 

hanya menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu 

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu, tetapi lebih luas lagi 

adalah dapat menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam 

sekelompok disiplin pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis.  

Berhubung terjadi alih status dari STAIN Ponorogo menjadi IAIN Ponorogo, 

maka BAN-PT melakukan surveilen. Hasilnya, institut IAIN Ponorogo kembali 

dinyatakan terakreditasi dengan predikat B. Dengan memiliki empat Fakultas, yaitu 
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Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Program Pascasarjana.51 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo adalah fakultas yang termuda diantara fakultas yang lainnya. Berdirinya 

fakultas ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 

tahun 2016. Nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo secara jelas 

tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 49 tahun 2016 tentang organisasi 

dan tata kerja IAIN Ponorogo pada pasal 11. Dan selanjutnya juga diperkuat dalam 

Peraturan Menteri Agama RI No. 59 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Ponorogo.52 

2. Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

“ Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Bidang Ekonomi dan Bisnis Islam yang 

unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat madani pada tahun 2022“ 

Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran ilmu bidang ekonomi dan bisnis Islam 

yang unggul pada tahun 2022 

b. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam yang unggul 

pada tahun 2022 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang unggul dalam bidang ekonomi dan 

bisnis Islam pada tahun 2022 

 
51Ibid, 9. 
52http://febi.iainponorogo.ac.id/index.php/profil/sejarah-febi/, (diakses pada tanggal 27 Juni 2019, jam 

10.20) 
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d. Melaksanakan kerja sama yang unggul dengan lembaga terkait dalam bidang 

ekonomi dan bisnis Islam tingkat nasional dan internasional pada tahun 2022.53 

3. Program Studi 

a. Program Studi Ekonomi Syari’ah 

Program Studi Ekonomi Syari'ah berdiri sejak tahun 2014 berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7062 Th. 2014. Sesuai dengan 

PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Ekonomi Syari'ah mendapatkan 

gelar akademik Sarjana Ekonomi (S.E). Lulusan Program Studi Ekonomi Syari'ah 

diproyeksikan sebagai Entrepreneur muslim dalam bidang UMKM dan Ekonom 

muslim dalam bidang sumber daya manusia, yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas sesuai 

dengan kode etik keilmuan dan keahliannya. Selain itu, juga bisa menjadi 

Konsultan bidang fatwa dan hukum ekonomi syari'ah yang berkepribadian baik, 

berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas sesuai 

dengan kode etik keilmuan dan keahliannya. 

Visi Program Studi Ekonomi Syari'ah adalah “Unggul dalam kajian dan 

pengembangan kewirausahaan dalam bidang ekonomi syari'ah di Jawa Timur 

tahun 2018”. Adapun misinya adalah: 

1) Melaksanakan pendidikan, latihan dan pengajaran yang profesional dalam 

bidang ekonomi Syari'ah dan kewirausahaan. 

2) Melaksanakan penelitian yang aktual dalam bidang ekonomi syari'ah dan 

kewirausahaan. 
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3) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang loyal dalam bidang ekonomi 

syari'ah dan kewirausahaan.  

4) Melaksanakan kerja sama yang produktif dengan perguruan tinggi atau 

lembaga ekonomi lain. 

5) Mengembangakan teknologi tepat guna untuk menunjang tumbuhnya 

UMKM.54 

b. Program Studi Perbankan Syari'ah 

Program Studi Perbankan Syari'ah berdiri sejak tahun 2014 

berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7062 Th. 2014. 

Sesuaidengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Perbankan Syari'ah 

mendapatkan gelar akademik Sarjana Ekonomi (S.E). 

Lulusan Program Studi Ekonomi Syari'ah diproyeksikan sebagai 

BankirSyari'ah, yakni praktisi perbankan yang memiliki kualifikasi akademis dan 

keahlian dalam mengelola Lembaga Keuangan Bank sesuai dengan prinsip-

prinsip syari'ah. Selain itu, lulusan perbankan syari'ah juga bisa menduduki tiga 

posisi sebagai berikut. Pertama, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yakni praktisi 

pengawas pada Perbankan Syari'ah yang memiliki kualifikasi akademis dan 

keahlian dalam mengawasi Lembaga Keuangan Bank sesuai dengan prinsip-

prinsip syari'ah. Kedua, Konsultan Perbankan Syari'ah, yakni praktisi dalam 

memberikan advokasi pada Lembaga Keuangan Bank yang memiliki kualifikasi 

akademis dan keahlian dalam pendampingan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip 

syari'ah. Ketiga, Entrepreneur Perbankan Syari'ah, yakni wirausaha muslim yang 

memiliki ketangguhan dalam mengelola usaha dan keahlian dalam bekerja sama 
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atau bermitra dengan lembaga keuangan bank sesuai dengan prinsip-prinsip 

syari'ah. 

Visi Program Studi Perbankan Syari'ah adalah “Pusat Kajian dan 

Pengembangan Perbankan Syari'ah yang unggul di Jawa Timur tahun 2018”. 

Adapun misinya adalah:  

1) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang profesional dalam bidang 

perbankan syari'ah. 

2) Menghasilkan penelitian yang aktual dalam bidang perbankan syari'ah. 

3) Melaksanakan pengabdian yang relevan dalam bidang perbankan syari'ah. 

4) Melaksanakan kerja sama yang unggul dengan perguruan tinggi atau lembaga 

lain.55 

c. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf 

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf berdiri pada tahun 2015 

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4723 Th.2015. 

Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Zakatdan Wakaf 

mendapatkan gelar akademik Sarjana Ekonomi (S.E). Lulusan Program Studi 

Manajemen Zakat dan Wakaf diproyeksikan sebagaiHakim. Selain itu, Lulusan 

Manajemen Program Studi Zakat dan Wakafjuga bisa sebagai Praktisi Hukum 

Tenaga Ahli Zakat dan Wakaf, Konsultan di bidang Zakat Wakaf. 

Visi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah “Pusat kajiandan 

pengembangan hukum dan pengelolaan Zakat dan Wakaf yang unggul pada tahun 

2022”. Sebagai turunan visi tersebut, Program Studi Program Studi Manajemen 

Zakat dan Wakaf memiliki misi sebagai berikut: 
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1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada bidang hukum, 

pengelolaan zakat dan wakaf; 

2) Menyelenggarakan praktikum peradilan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan 

Hukum (LKBH), dan Laboratoriun zakat, infak dan sedekah; 

3) Melakukan kerja sama dalam konteks Tri Dharma PT dengan berbagai pihak 

terkait zakat wakaf.56 

4. Alamat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Kampus IIInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo beralamat di Jl. Puspita Jaya 

Pintu, Krajan, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492. 

5. Struktur Organisasi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo memiliki tiga program studi yaitu Prodi Ekonomi Syariah, Prodi Perbankan 

Syariah dan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. 

 

 

 
56Ibid, 35. 



 

 

B. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo Terhadap 

Perbankan Syariah 

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam terhadap 

perbankan syariah penulis melakukan wawancara sebanyak 8 mahasiswa dengan menjawab 

7 pertanyaan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah 

menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah sebanyak 3 

mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah namun belum 

memahami perbankan syariah sebanyak 2 mahasiswa dan mahasiswa yang belum menjadi 

nasabah Bank Syariah dan belum memahami perbankan syariah sebanyak 3 mahasiswa. 

Kemudian untuk data hasil wawancara mahasiswa dapat dirangkumkan berikut ini: 

1. Mahasiswa Yang Sudah Menjadi Nasabah Bank Syariah Dan Sudah Memahami 

Perbankan Syariah. 

a. Produk-produk Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Ayu Nurida Wati Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo sebagai berikut:57 

“Produk-produk yang diselenggarakan di bank Syariah murni menerapkan 

landasan hukum keuangan Syariah dan tidak ada transaksi ‘Riba’ didalamnya. Bank 

syariah mempunyai produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama, terus 

mudharabah itu modalnya disediakan oleh pihak bank, dan banyak lagi mbak.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Rohman Fadeli Mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah semester 4 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

yaitu:58 
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“Bank Syariah mempunyai produk yang banyak mulai dari murabahah, 

mudharabah, musyarakah, ijarah, wadiah, dan lain-lain. Dari teori yang telah saya 

pahami, makanya saya memilih menjadi nasabah bank syariah karena lebih 

menjanjikan untuk kebaikan dunia-akhirat.” 

 

Kemudian juga disampaikan oleh Vinda Indrian N. Mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

yaitu:59 

“Sistem dan produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Saya mengetahui bahwa bank syariah mengambil keuntungan dari 

perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih 

dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Orientasi bank syariah selain mencari 

profit bisnis juga berusaha mendapatkan keberkahan Allah SWT.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa yang sudah 

menjadi nasabah bank syariah otomatis mahasiswa telah memahami perbankan 

syariah. Mahasiswa menjelaskan bahwa produk-produk pembiayaan yang ada di bank 

syariah, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wadiah, dan lain-lain. 

Mahasiswa juga menjelaskan bahwa keuntungan yang didapat dari bank syariah 

dengan cara menggunakan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu 

membagi keutungan bersih yang telah disepakati diawal dari usaha yang sudah 

dijalankan. 

b. Sistem Perbankan Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Ayu Nurida Wati Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo sebagai berikut:60 

“Sudah pasti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Makanya saya juga 

bermigrasi ke bank Syariah yang sebelumnya di bank konvensional. Kebetulan saya 

 
58Rohman Fadeli, Wawancara, 26 Februari 2019. 
59 Vinda Indrian N, Wawancara, 26 Februari 2019. 
60Ayu Nurida Wati, Wawancara, 26 Februari 2019. 



 

 

juga mahasiswa perbankan syariah di IAIN Ponorogo, maka sebelum saya beralih 

menjadi nasabah bank Syariah, saya juga memilih-milih bank Syariah mana yang 

cocok dengan kebutuhan saya. Maka saya putuskan menggunakan semua produk-

produk dari bank tersebut termasuk transaksi pembayaran rekening, kecuali 

pinjaman. Saya juga memiliki usaha mandiri milik saya sendiri, loket pembayaran 

pulsa dan rekening listrik. Dengan sistem transaksi yang saya jalankan tetap 

semudah dan praktis seperti dengan bank konvensional, itu karena produk-produk 

dari semua bank syariah juga sama lengkapnya dan sistem bagi hasilnya juga tetap 

memberikan keuntungan. Menurut saya, keuntungan tidak hanya penghasilan uang 

saja mbak, tapi juga keselamatan dunia akhirat karena dengan bank Syariah tidak 

menjalankan ‘Riba’.” 

Hal ini juga disampaikan oleh Rohman Fadeli Mahasiswa Jurusan Perbankan 

Syariah semester 4 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo 

yaitu:61 

“Sudah pasti tentunya sesuai Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut 

jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Syariah (UU 21/2008). Makanya saya juga menjadi nasabah bank Syariah dan bank 

konvensional telah saya tinggalkan. Kebetulan saya juga mahasiswa perbankan 

syariah di IAIN Ponorogo, maka sebelum saya beralih menjadi nasabah bank 

Syariah, saya telah mempelajari terlebih dahulu bank Syariah mana yang fitur 

pelayanannya sesuai dengan kebutuhan saya.” 

Kemudian juga disampaikan oleh Vinda Indrian N. Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yaitu:62 

“Sudah mbak, Aktivitas kegiatan dan operasional yang dijalankan bank syariah 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa 

berpendapat bank syariah sudah menjalankan dan menerapkan system hukum 

perbankan syariah yang berlaku. Aktivitas kegiatan dan operasional yang dijalankan 

bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini lah yang membuat 
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mahasiswa beralih menjadi nasabah bank syariah. Selain itu, mahasiswa 

berpendapat bahwa keutungan yang didapat dari bank syariah tidak hanya 

penghasilan uang saja tetapi juga keselamatan dunia akhirat karena bank syariah 

tidak menjalankan riba.   

c. Karakteristik Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Ayu Nurida Wati Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo sebagai berikut:63 

“Selama saya menggunakan produk-produk di Bank Syariah saya merasa nyaman 

mbak. Karena memang benar tabungan saya sama sekali tidak ada potongan, dan 

setiap menabung dengan jumlah diatas 500.000 itu malah dapat bonus mbak.” 

 

Kemudian juga disampaikan oleh Vinda Indrian N. Mahasiswa Jurusan 

Perbankan Syariah semester 2 yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP 

Ponorogo yaitu:64 

“Sistem dan produk-produk perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan 

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah Islam.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa karakteristik bank 

syariah yang mahasiswa pahami adalah pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, 

kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam, dan tidak mengenal konsep time value of 

money tetapi menerapkan economic value of time. 
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2. Mahasiswa Yang Sudah Menjadi Nasabah Bank Syariah Namun Belum Memahami 

Perbankan Syariah. 

a. Produk-produk Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Wulan Ramadhanty Mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Syariah semester 4 yang sudah menjadi nasabah BMD Syariah 

sebagai berikut:65 

“Katanya kalau semua transaksi dan fasilitas pada bank syariah tidak dikenakan 

potongan atau bunga gitu. Tapi saya belum jelas dengan detail gimana transaksinya 

kok bisa gratis semua gitu. Yang saya tahu bank Syariah itu tidak menjalankan 

‘Riba’.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Dino Mahasiswa Zakat dan Wakaf semester 2 

yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, sebagai berikut.66 

“Info yang saya dengar bank syariah itu menerapkan bagi hasil bukan bunga 

keuntungan. Yang saya tahu bank Syariah itu tidak menjalankan ‘Riba’. Namun saya 

belum paham bagaimana mekanisme syariah bagi penabung dan peminjam dana bank 

syariah tersebut.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

belum memahami perbankan syariah tetapi sudah menjadi nasabah bank syariah, 

disebabkan karena mereka mempunyai kesadaran yang tinggi akan ancaman dosa 

riba. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara mahasiswa yang selalu menjelaskan 

bahwa bank syariah merupakan bank yang tidak menjalankan riba. Namun 

mahasiswa tidak memahami tentang produk-produk yang ditawarkan dalam bank 

syariah tersebut. 
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b. Sistem Perbankan Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Wulan Ramadhanty Mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Syariah semester 4 yang sudah menjadi nasabah BMD Syariah 

sebagai berikut:67 

“Logika saya, jika memang sudah diterapkan di dunia perbankan ya berarti sudah 

sesuai dengan aturan hukum perbankan Syariah. Untuk membuka awal dan 

selanjutnya saja pasti kan dinilai juga secara landasan hukum keuangan syariah, 

mbak.” 

Hal ini juga disampaikan oleh Dino Mahasiswa Zakat dan Wakaf semester 2 

yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, sebagai berikut.68 

“Tentunya jika memang sudah diterapkan di dunia perbankan ya berarti sudah 

sesuai dengan aturan hukum perbankan Syariah.” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa menilai 

system bank syariah yang sudah dijalankan berarti sudah sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku.    

c. Karakteristik Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Wulan Ramadhanty Mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Syariah semester 4 yang sudah menjadi nasabah BMD Syariah 

sebagai berikut:69 
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“Setahu saya semua transaksi yang dijalankan pada bank-bank Syariah tidak 

menjalankan ‘Riba’ namun dengan kesepakatan (akad) bagi hasil, maka itu bagus 

sekali dan kemajuan sekali untuk dunia bank di Indonesia ini.” 

Hal ini juga disampaikan oleh Dino Mahasiswa Zakat dan Wakaf semester 2 

yang sudah menjadi nasabah Bank BRI Syariah KCP Ponorogo, sebagai berikut.70 

“Yang saya ketahui bahwa semua transaksi yang dijalankan pada bank-bank 

Syariah tidak mengandung unsur “riba” saya tertarik menjadi nasabah karena saya 

perlu banyak paham dan mengerti fitur-fitur layanan yang diberikan nasabah seperti 

apa untuk memudahkan transaksi keuangan khususnya bagi saya yang memiliki 

usaha dan bisnis.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa karakteristik bank 

syariah yang mahasiswa ketahui adalah pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, 

meliputi fitur-fitur, pelayanan, transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan syariah 

Islam. 

3. Mahasiswa Yang Belum Menjadi Nasabah Bank Syariah Dan Belum Memahami 

Perbankan Syariah. 

a. Produk-produk Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Erma Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Zakat & Wakaf semester 4 sebagai berikut:71 

“Perbankan Syariah itu tidak ‘Riba’. Namun saya masih ragu apa benar-benar 

bersih dari ‘Riba’, makanya saya sedang mempelajari lebih dalam bagaimana 

perekonomian perdagangan yang anti riba di kampus ini.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Alfi Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4, 

sebagai berikut.72 
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“Perbankan Syariah itu tidak ‘Riba’. Namun saya masih mencari referensi 

mengenai pembiayaan syariah itu seperti apa dilihat dari unsur  tidak ribanya mbak.” 

Kemudian juga disampaikan oleh Ambar Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat 

dan Wakaf semester 2 yaitu:73 

“Saya belum tau produk-produk yang ada di bank syariah mbak, karena jurusan 

saya tidak membahas tentang perbankan syariah. Tapi saya pernah melihat buku 

tabungan BRI Syariah milik teman saya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa yang belum 

menjadi nasabah bank syariah dan belum memahami perbankan syariah, dikarenakan 

mahasiswa sudah menjadi nasabah di bank konvensional dan adanya faktor lain 

yaitu karena mahasiswa masih memiliki keraguan terhadap bank syariah Serta 

kurangnya praktek langsung mata kuliah perbankan syariah menyebabkan 

mahasiswa kesulitan untuk mendeskripsikan tentang bank syariah.  

b. Sistem Perbankan Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Erma Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Zakat & Wakaf semester 4 sebagai berikut:74 

“Setahu saya sudah sesuai kaidah hukum yang berlaku. Namun saya tidak 

mengerti bagaimana akad-akad dari setiap produk yang ditawarkan dari satu bank 

Syariah dengan lainnya. Ya mungkin kalau sudah disah-kan pemerintah dan badan-

badan keuangan negara untuk berjalan, berarti ya sudah sesuai dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Setahu saya, harus sesuai dengan prinsip syariah Islam, 

berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Saya tidak menjadi nasabah bank syariah, karena 

saya pikir bank syariah sama saja dengan bank-bank lainnya namun perbedaannya 

pada riba, jadi saya masih belum memahami sedetail yang diharapkan untuk menilai 

itu saya tidak paham.” 

 
72Alfi, Wawancara, 07 Mei 2019. 
73 Ambar, Wawancara, 07 Mei 2019. 
74Erma, Wawancara, 07 Mei 2019. 



 

 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Alfi Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4, 

sebagai berikut.75 

“Menurut saya sudah sesuai yang saya pelajari sebagai mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Syariah.” 

 

Kemudian juga disampaikan oleh Ambar Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Zakat dan Wakaf semester 2 yaitu:76 

“Kalau masalah itu insaallah sudah sesuai mbak, tapi saya sendiri belum pernah 

melakukan transaksi di bank syariah.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa merasa 

system bank syariah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku karena sudah 

dijalankan. Selain itu, karena telah disahkan pemerintah dan badan-badan keuangan 

negara maka mahasiswa beranggapan sudah sesuai kaidah hukum yang berlaku. 

c. Karakteristik Bank Syariah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh, menurut Erma Mahasiswa Jurusan 

Manajemen Zakat & Wakaf semester 4 sebagai berikut:77 

“Cuma setahu saya, ketika memulai transaksi (akad) di bank Syariah, harus 

mengikuti aturannya  yang sudah ditetapkan dan nasabah wajib mematuhi juga. 

Mungkin begitu menurut saya mbak.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Alfi Mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4, 

sebagai berikut.78 

 
75Alfi, Wawancara, 07 Mei 2019. 
76 Ambar, Wawancara, 07 Mei 2019. 
77Erma, Wawancara, 07 Mei 2019. 
78Alfi, Wawancara, 07 Mei 2019. 



 

 

“Dari teori-teori yang dipelajari di perkuliahan saya juga mempelajari bagaimana 

sistem perbankan syariah, dimana bank syariah itu bank yang tidak menjalankan 

riba. Namun saya masih belum banyak paham tentang bagaimana dengan hukum 

pembiayaan syariah.” 

 

Kemudian juga disampaikan oleh Ambar Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat 

dan Wakaf semester 2 yaitu:79 

“Kayanya bank syariah aman digunakan mbak, kan bank syariah itu tidak 

menjalankan riba, yang mana riba sendiri diharamkan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa karakteristik bank 

syariah yang mahasiswa ketahui adalah bank syariah tidak menjalankan riba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Ambar, Wawancara, 07 Mei 2019. 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN 

PONOROGO TERHADAP PERBANKAN SYARIAH 

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menjawab tentang beberapa data yang sudah 

ditemukan mengenai mahasiswa yang sudah menjadi nasabah bank syariah dan sudah 

memahami perbankan syariah, mahasiswa yang sudah menjadi nasabah bank syariah namun 

belum memahami bank syariah dan mahasiswa yang belum menjadi nasabah bank syariah dan 

belum memahami perbankan syariah. Berangkat dari sini, penulis mencoba mendeskripsikan 

data-data yang telah penulis temukan berdasarkan logika dan diperkuat dengan teori-teori yang 

sudah ada kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru. 

A. Analisis Mahasiswa Yang Sudah Menjadi Nasabah Bank Syariah Dan Sudah 

Memahami Perbankan Syariah. 

1. Produk-produk  Bank Syariah 

Produk-produk yang diselenggarakan di bank syariah murni menerapkan landasan 

hukum keuangan Syariah dan tidak ada transaksi ‘Riba’ didalamnya. Mahasiswa 

menjelaskan bahwa produk-produk yang diterapakan dalam pembiayaan bank syariah 

yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, wadiah, dan lain-lain. Mahasiswa 

juga menjelaskan bahwa bank syariah mengambil keuntungan dari perhitungan bagi hasil 

dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi 

yang sudah dijalankan. Orientasi bank syariah selain mencari profit bisnis juga berusaha 

mendapatkan keberkahan Allah SWT. Menurut Ahmad Dahlan (2012) Bank syariah 

mempunyai produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bersama, kemudian mudharabah 
62 



 

 

adalah modal investasi disediakan oleh bank seratus persen (100) dengan nisbah 

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil 

didasarkan pada produk tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian 

keuntungan. Keadilan tersebut tercermin dalam prinsip profit and loss sharing, rugi 

dibagi bersama dan rugi ditanggung bersama. 

2. Sistem Perbankan Syariah 

Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya. Mahasiswa 

berpendapat bank syariah sudah menjalankan dan menerapkan system hukum perbankan 

syariah yang berlaku. Mahasiswa juga berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang 

halal dan lebih selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih 

berorientasi pada tolong menolong antar sesama dibandingkan bank konvensional. 

Aktivitas kegiatan lalu lintas pembayaran dan operasional yang dijalankan bank syariah 

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah telah disebut sesuai dengan aturan 

syariah Islam. Menurut Antonio bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah 

Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah 

Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tata cara 

bermuamalat yang dimaksud adalah menjalankan system bank sesuai landasan hukum 

Al-Qur’an dan menjauhi praktik-praktik yang ditawarkan mengandung unsur-unsur riba, 

yang mana riba sudah sangat jelas dilarang dalam agama Islam. 

3. Karakteristik Bank Syariah 

Karakteristik bank syariah yang mahasiswa pahami adalah tidak menggunakan 

bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atau 



 

 

penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain 

itu mahasiswa menyebutkan karakteristik bank syariah adalah tidak bertentengan dengan 

prinsip syariah, tidak mengandung unsur kedzaliman dan tidak membahayakan pihak 

sendiri atau pihak lain. Menurut Muhammad (2014) Kegiatan bank syariah merupakan 

implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai 

berikut: Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time-value of 

money tetapi menerapkan economic value of time, konsep uang sebagai alat tukar bukan 

sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, 

tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan tidak diperkenankan 

dua transaksi dalam satu akad. 

B. Analisis Mahasiswa Yang Sudah Menjadi Nasabah Bank Syariah Namun Belum 

Memahami Perbankan Syariah. 

1. Produk-produk Bank Syariah 

Mahasiswa tidak memahami tentang produk-produk pembiayaan yang ditawarkan 

dalam bank syariah tersebut, ada beberapa alasan yang membuat pemahaman mahasiswa 

masih kurang mengenai bank syariah yaitu pertama mahasiswa memiliki kewajiban dari 

kampus yang mengharuskan mahasiswa mempunyai rekening di bank syariah, adanya 

faktor keluarga yang sudah menjadi nasabah loyal bank syariah yang menyebabkan 

mahasiswa tertarik menggunakan bank syariah dan bank syariah merupakan bank yang 

masih baru dimata nasabah sehingga menyebabkan pemahaman tentang produk-produk 

pembiayaan masih rendah. Pengetahuan mahasiswa mengenai Bank Syariah sebagian 

besar mahasiswa hanya tahu tentang Bank Syariah tanpa memahaminya. 



 

 

Menurut Ahmad Dahlan (2012) Bank syariah mempunyai produk-produk 

pembiayaan seperti musyarakah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bersama, kemudian mudharabah adalah modal investasi 

disediakan oleh bank seratus persen (100) dengan nisbah keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan. Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk 

tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan. Keadilan 

tersebut tercermin dalam prinsip profit and loss sharing, rugi dibagi bersama dan rugi 

ditanggung bersama. 

2. Sistem Perbankan Syariah 

Pemahaman mahasiswa tentang bank syariah akan mempengaruhi pandangan 

mahasiswa terhadap bank syariah itu sendiri. Pandangan mahasiswa terhadap bank 

syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Mahasiswa menilai sistem bank 

syariah yang sudah dijalankan berarti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Sedangkan kenyataannya sistem perbankan syariah menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah Islam. Menurut Antonio bank yang beroperasi sesuai dengan 

prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara 

Islam. Tata cara bermuamalat yang dimaksud adalah menjalankan system bank sesuai 

landasan hukum Al-Qur’an dan menjauhi praktik-praktik yang ditawarkan mengandung 

unsur-unsur riba, yang mana riba sudah sangat jelas dilarang dalam agama Islam. 

 

3. Karakteristik Bank Syariah  



 

 

Karakteristik bank syariah yang mahasiswa ketahui adalah pelanggaran riba 

dalam berbagai bentuknya, meliputi fitur-fitur, pelayanan, transaksi dan akad yang 

sesuai dengan aturan syariah Islam. Menurut Muhammad (2014) Kegiatan bank syariah 

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, 

sebagai berikut: Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep 

time-value of money tetapi menerapkan economic value of time, konsep uang sebagai 

alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang 

bersifat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan 

tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

C. Analisis Mahasiswa Yang Belum Menjadi Nasabah Bank Syariah dan Belum 

Memahami Perbankan Syariah. 

1. Produk-produk Bank Syariah 

Ada beberapa alasan yang membuat mahasiswa belum memahami mengenai 

produk-produk pembiayaan bank syariah yaitu mahasiswa telah menjadi nasabah loyal 

bank konvensional dan sudah memiliki tanggungan kredit di bank konvensional, 

mahasiswa yang masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank 

konvensional karena mahasiswa masih bingung dengan perbedaan bunga dan bagi hasil, 

mahasiswa belum memahami akad-akad dari setiap produk yang ditawarkan bank 

syariah, mahasiswa hanya beranggapan bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip 

syariat Islam. Terbatasnya informasi yang dimiliki oleh mahasiswa disebabkan oleh 

kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah ke kampus-kampus. 

Sebagaimana diketahui bank syariah lebih memfokuskan pada pengembangan produk 

tapi kurang memperhatikan pangsa pasar potensial seperti nasabah dari mahasiswa. 



 

 

Menurut Ahmad Dahlan (2012) Bank syariah mempunyai produk-produk 

pembiayaan seperti musyarakah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana dengan kesepakatan bersama, kemudian mudharabah adalah modal investasi 

disediakan oleh bank seratus persen (100) dengan nisbah keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan. Jenis pembiayaan dengan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk 

tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan. Keadilan tersebut 

tercermin dalam prinsip profit and loss sharing, rugi dibagi bersama dan rugi ditanggung 

bersama. 

2. Sistem Perbankan Syariah 

Mahasiswa beranggapan bahwa sistem bank syariah sudah sesuai dengan aturan 

yang berlaku karena sudah dijalankan. Selain itu, karena telah disahkan pemerintah dan 

badan-badan keuangan negara maka mahasiswa beranggapan sudah sesuai kaidah hukum 

yang berlaku. Menurut Antonio bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam 

adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tata cara bermuamalat 

yang dimaksud adalah menjalankan system bank sesuai landasan hukum Al-Qur’an dan 

menjauhi praktik-praktik yang ditawarkan mengandung unsur-unsur riba, yang mana riba 

sudah sangat jelas dilarang dalam agama Islam. 

3. Karakteristik Bank Syariah 

Karakteristik bank syariah yang mahasiswa ketahui adalah bank syariah tidak 

menjalankan riba. Menurut Muhammad (2014) Kegiatan bank syariah merupakan 

implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai 

berikut: Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, tidak mengenal konsep time-value of 



 

 

money tetapi menerapkan economic value of time, konsep uang sebagai alat tukar bukan 

sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif, 

tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan tidak diperkenankan 

dua transaksi dalam satu akad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah 

memahami perbankan, persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah namun belum memahami perbankan 

dan persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang belum 

menjadi nasabah Bank Syariah dan belum memahami perbankan syariah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

4. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah 

menjadi nasabah Bank Syariah dan sudah memahami perbankan syariah memiliki 

kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini karena mahasiswa telah banyak mempelajari dan 

dibekali ilmu tentang perbankan syariah dalam perkulihan. Mahasiswa sudah memiliki 

kesadaran bahwa Bank Syariah adalah bank yang halal dan lebih menjanjikan untuk 

kebaikan akhirat, serta juga lebih berorientasi pada tolong menolong antar sesama 

dibandingkan bank konvensional. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengetahuan 

mahasiswa tentang perbankan syariah maka semakin baik persepsi mengenai bank 

syariah. Sehingga dengan pengetahuan dan persepsi yang baik akan semakin besar 

keyakinannya untuk menjadi nasabah di bank syariah. 

5. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang sudah 

menjadi nasabah Bank Syariah namun belum memahami perbankan syariah cenderung 

lebih fokus pada ancaman dosa ‘Riba’. Ada beberapa alasan yang membuat pengetahuan 



 

 

mahasiswa masih kurang mengenai bank syariah yaitu pertama  mahasiswa memiliki 

kewajiban dari kampus yang mengharuskan mahasiswa mempunyai rekening di Bank 

Syariah, adanya faktor keluarga yang sudah menjadi nasabah loyal Bank Syariah yang 

menyebabkan mahasiswa tertarik menggunakan Bank Syariah dan Bank syariah 

merupakan bank yang masih baru dimata nasabah sehingga menyebabkan pengetahuan 

nasabah masih rendah. 

6. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo yang belum 

menjadi nasabah Bank Syariah dan belum memahami perbankan syariah disebabkan 

karena terbatasnya informasi yang dimiliki oleh mahasiswa dan kurangnya praktek 

langsung mata kuliah perbankan syariah yang menyebabkan mahasiswa kesulitan untuk 

mendeskripsikan tentang bank syariah. Ada beberapa alasan yang membuat mahasiswa 

belum memahami mengenai bank syariah yaitu mahasiswa telah menjadi nasabah loyal 

bank konvensional dan sudah memiliki tanggungan kredit di bank konvensional, 

mahasiswa yang masih menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank 

konvensional karena mahasiswa masih bingung dengan perbedaan bunga dan bagi hasil, 

mahasiswa belum memahami akad-akad dari setiap produk yang ditawarkan Bank 

Syariah, mahasiswa hanya beranggapan bahwa Bank Syariah sudah sesuai dengan 

prinsip syariat Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengetahuan 

dan persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah. 

Namun peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, 

peneliti memberikan saran agar mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan dan 



 

 

penyempurnaan penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian yang serupa. Maka penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Perbankan Syariah mengingat persaingan tidak hanya dengan perbankan 

syariah sendiri, tetapi juga dengan perbankan konvensional, maka perlu melakukan 

pendekatan emosional kepada nasabah agar dapat mengatasi kurangnya informasi dan 

pengetahuan nasabah mengenai bank syariah. Perlu ditingkatkan upaya sosialisasi yang 

intensif baik melalui media elektronik maupun media cetak.  

2. Bagi mahasiswa yang sudah menjadi nasabah dan belum menjadi nasabah diharapkan 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar kedepannya memiliki manfaat lebih 

baik dalam menggunakan jasa bank syariah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literatur dalam penelitian 

selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah 

pengetahuan. 
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