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MOTTO 
 

 

 

Saat diri lelah memikirkan hidup menyedihkan tak 

berkesudahan. 

Saat itu juga putar balik pikiran menjadi kekuatan. 

Berbuat baik bukan berpura-pura baik, jika dibalas kejam 

biarkanlah sang pencipta menilai kekuatan. 

Bukan sabar jika masih ada batas. Bukan ikhlas jika masih 

dikisahkan.  

 

(Riska Dian Utami) 
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 BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi syariah semakin hari semakin 

mengesankan. Untuk itu suka ataupun tidak kita harus menyongsong dan 

mengawali era keemasan ekonomi syariah tersebut dengan meningkatkan 

pemahaman ekonomi syariah pada masyarakat. Dalam perkembangannya, 

kemajuan ekonomi syariah di Indonesia didukung oleh pesatnya 

pertumbuhan perbankan syariah. Pertumbuhan perbankan di wilayah 

Sumatera Selatan juga berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan 

penambahan jumlah Bank Umum Syariah dan ketertarikan bank 

konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah. Jumlah Bank Umum 

Syariah yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 

triwulan I 2009 berjumlah 9 kantor cabang, 27 kantor cabang pembantu, 3 

kantor kas, dan 1 bank perkreditan rakyat syariah.
1
 Sementara pada tahun 

2016 kantor cabang Bank Umum Syariah di wilayah Sumatera Selatan 

bertambah menjadi 12 kantor cabang. 

Pada dasarnya perbankan syariah berbeda dengan perbankan 

konvensional. Perbankan Syariah mengenal istilah Aqad dalam 

transaksinya sementara dalam perbankan konvensional tidak ada istilah 

aqad, yang ada adalah perjanjian. Namun kenyataannya tidak seluruh 

                                                           
1
 Kajian Ekonomi Regional Sumatera Selatan Triwulan I 2009, dikutip pada 14 Mei 2016, 

Pukul 08.00 WIB. 
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masyarakat Sumatera Selatan paham akan jenis-jenis aqad dalam 

perbankan syariah. Aqad dalam Fiqh Muamalah adalah perikatan ijab dan 

qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah 

pihak.
2
 Adapun keridhaan dalam pengertian tersebut adalah tidak adanya 

salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Dalam perbankan 

syariah adanya aqad dinilai begitu penting, karena perbankan syariah 

beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktifitas bisnis atau dasar 

kesetaraan dan keadilan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman kepada masyarakat Sumatera Selatan akan perbankan syariah, 

maka perlu diadakannya sosialisasi khusus tentang perbankan syariah 

salah satunya melalui instansi perguruan tinggi. 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 

khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dharapkan 

berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan perbankan syariah kepada 

masyarakat, khusunya mahasiswa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) memiliki prodi, baik D3 Perbankan Syariah maupun S1 Perbankan 

Syariah. Idealnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 

khususunya prodi D3 Perbankan Syariah dan S1 Perbankan Syariah paham 

dan mengetahui jenis-jenis aqad perbankan syariah. Hal tersebut 

dikerenakan mahasiswa sudah diajarkan mata kuliah yang terkait dengan 

perbankan syariah seperti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, Manajemen Pembiayaan Syariah serta mata kuliah Fiqh 

                                                           
2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Hal. 46 
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Muamalah. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dan mata 

kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah membahas mengenai transaksi 

penghimpunan maupun pembiayaan di perbankan syariah, serta membahas 

mengenai aqad yang digunakan dalam transaksi perbankan tersebut. 

Sedangkan mata kuliah Fiqh Muamalah khusus membahas mengenai 

kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, 

ijarah, murabahah, dan jenis-jenis aqad yang lain.  Setelah menempuh 

mata kuliah tersebut, mahasiswa  D3 Perbankan Syariah diwajibkan 

magang selama 1 bulan di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah. Akan 

tetapi meskipun sudah diajarkan secara teori dan praktik, tidak menjadikan 

seluruh mahasiswa paham secara mendalam akan perbankan syariah 

khususnya jenis-jenis aqad perbankan syariah.  

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang ini kebanyakan 

berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan bahkan ada yang berasal 

dari luar Sumatera Selatan. Menjadi mahasiswa di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang secara langsung mahasiswa sudah 

menjadi nasabah perbankan syariah, dikarenakan mahasiswa memiliki 

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berfungsi sebagai kartu Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM) salah satu bank syariah di Sumatera Selatan.  

Adanya KTM merangkap sebagai kartu ATM tersebut tidak 

menjadikan mahasiswa mengetahui secara langsung jenis aqad yang 

digunakan dalam transaksi bank syariah tersebut. Karena sebagian 
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mahasiswa menganggap menjadi nasabah perbankan syariah hanya untuk 

memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa. Hal ini belum selaras dengan 

visi prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang 

dalam visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan vokasi yang sehat 

berkualitas dalam bidang perbankan syariah yang berstandar internasional, 

berwawasan nasional dan berkarakter Islam.
3
 Dengan adanya visi tersebut 

maka diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami jenis-jenis aqad 

dalam perbankan syariah. 

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengetahuan Mahasiswa D3 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Terhadap 

Jenis-Jenis Aqad Perbankan Syariah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini  adalah bagaimana 

pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terhadap jenis-

jenis aqad perbankan syariah? 

 

 

                                                           
3
Visi Prodi D3 Perbankan Syariah D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terhadap jenis-

jenis aqad perbankan syariah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sumber ilmu pengetahuan, wawasan, serta 

pengalaman baru bagi penulis karena dengan adanya penelitian ini 

penulis dapat mengetahui pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 

Palembang terhadap jenis-jenis aqad perbankan syariah. 

2. Bagi UIN Raden Fatah Palembang  

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pejabat maupun dosen-

dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dalam upaya pengembangan 

pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai perbankan syariah. 

3. Bagi Peneliti Lainnya  

Hasil dari laporan penelitian ini diharapakan dapat menjadi salah satu 

sumber referensi menarik untuk dikaji dan diteliti kembali oleh peneliti 

berikutnya. 
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E. Metode Penarikan Sampel 

Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan 

sampel.
4
 Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh mahasiswa aktif D3 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang terdiri dari 

angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2015. Jumlah populasi D3 

Perbankan Syariah dari angkatan 2013 sampai dengan angkatan 2015 

adalah 757 orang. 

Tabel 1.1 

Jumlah Mahasiswa D3 Perbankan Syariah FEBI 

Tahun Akademik Jumlah 

2013-2014 275 

2014-2015 239 

2015-2016 243 

Total 757 
                      Sumber : FEBI UIN Raden Fatah 2016 

Menurut Issac dan Michael (1981 :193) Sampel diambil sebanyak 

202 mahasiswa dengan tingkat kesalahan 10% (lampiran 12). Pengambilan 

sampel penelitian ini menggunakan teknik Stratified Random Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel secara random dengan terlebih dahulu 

memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang 

disebut strata. Dengan teknik ini dapat ditentukan jumlah sampel 

mahasiswa D3 Perbankan Syariah per angkatan seperti pada tabel berikut : 

 

 

                                                           
4
 Mardialis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Propasal, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2014) Hal. 53 
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Tabel 1.2 

Jumlah Populasi dan Sample Mahasiswa D3 Perbankan 

Syariah FEBI 

Tahun Akademik Populasi Sampel 

2013-2014 275 73 

2014-2015 239 64 

2015-2016 243 65 

Total 757 202 

     Sumber : Data diolah, 2016 

Sampel diambil secara acak (Random), yaitu setiap anggota populasi 

memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel, tidak ada campur tangan dari peneliti. 

F. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berupa ciri-ciri, sifat, data 

keadaan atau gambaran kualitas objek yang diteliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diambil merupakan dari data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan 

oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya melalui 

kuesioner di lokasi yang diteliti.
5
 Data berupa hasil jawaban 

mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

(FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 

mengenai pengetahuan terhadap jenis aqad Perbankan Syariah. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun 

                                                           
5
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta :Rajawali Pers, 2014), Hal. 39  
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dalam bentuk dokumen-dokumen berupa jumlah mahasiswa D3 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Angkatan 

2013-2015.
6
  

G. Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak bertanya langsung kepada responden) terkait data yang 

dibutuhkan dalam penyusunan penelitian. 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meminta 

atau menulis data atau berkas objek penelitian dapat berupa tulis dan, 

gambar, ataupun file terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan 

penelitian.  

H. Teknik Analisa Data  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan interpretative approach. 

Dalam pendekatan aktivitas sosial dan manusia diperlakukan sebagai text, 

dimana hasil wawancara, dan data observasi dialihkan menjadi tulisan 

untuk dianalisis.
7
  

Terdapat data kualitatif, yang tidak berbentuk angka biasanya 

berkaitan dengan sifat atau persepsi atau pandangan/pendapat contohnya 

seperti ‘malas dan rajin’, ‘tahu dan tidak tahu’. Untuk data kualitatif 

tersebut, tidak bisa dilakukan perhitungan rata-rata hitung dari data, tetapi 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Satori dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Alfabeta, 2012) Hal. 

213-214 
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bisa dilakukan adalah dengan mencari modus atau mode. Atau dengan kata 

lain, dari data kualitatif dapat dilakukan penghitungan banyaknya serta 

proporsi atau persentase dari unit pengamatan yang mempunyai ciri atau 

sifat tertentu.
8
  

Sedangkan dalam langkah-langkah analisa data dapat dikemukakan 

sebagai berikut :
9
 

1. Memeriksa/ Editing 

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali 

semua kuesioner tersebut satu persatu. Hal ini dilakukan dengan 

dimaksud untuk mencek, apakah kuesioner telah diisi sesuai petunjuk 

sebelumnya, jika terdapat beberapa kuesioner yang masih belum diisi, 

atau pengisian yang tidak sesuai petunjuk dan tidak relevan dengan 

jawaban dengan pertanyaan. Maka semua kekurangan dan kerusakan 

kita meng-edit ini, sebaiknya diperbaiki dengan jalan menyuruh isi 

kembali kuesioner yang masih kosong pada responden semula, kalau 

itu tidak mungkin dilakukan, maka kita berusaha mencari responden 

lain sebagai pengganti responden asal sesuai polanya. 

2. Memberi Tanda Kode/ Coding 

3.    Tabulasi Data 

Tabulasi data dilakukan apabila masalah editing dan coding sudah 

kita selesaikan.  
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4. Analisa Data Sesuai Dengan Pendekatan  

 Analisa data sesuai dengan pendekatan ini dimaksudkan bahwa 

setiap analisa disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Jika 

pendekatan hanya sampai untuk mengetahui persentase (%) dari hasil 

penelitian, maka cukup mengerjakan seperti saat mentabulasi. 

 Dalam peneltian ini untuk mengukur jawaban responden, penulis 

menggunakan skala pengukuran Guttman. Skala Guttman pengukuran 

dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak” ; 

“benar-salah” ; “pernah-tidak pernah” ; “positif-negatif dan lain-lain 

termasuk “tahu-tidak tahu”. Data yang diperoleh dapat berupa data 

interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). Skala Guttman selain 

dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam 

bentuk cheklist. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah 

nol. Misalnya untuk jawaban setuju diberi skor 1 dan tidak setuju 

diberi skor 0.
10

  

 Dengan ketentuan, jika mahasiswa yang menjawab “ya” sebanyak 

lebih dari sama dengan ( ≥ ) 50%, maka mahasiswa dianggap “tahu” 

terhadap jenis-jenis aqad perbankan syariah. Sedangkan jika 

mahasiswa yang menjawab “ya” sebanyak kurang dari sama dengan   

( < ) 50%, maka mahasiswa dianggap “tidak tahu” terhadap jenis-jenis 

aqad perbankan syariah. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Perilaku Konsumen 

Menurut James F. Engel et al. dalam A.A Anwar Prabu Mangkunegara 

berpendapat bahwa:
11

 

“Consumer behavior is defined as the acts of individuals directly involved in 

obtaining and using economics good services including the decision process 

that precede and determine these acts”. 

 

(Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang 

jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut). 

 

Menurut Davis L. Loudin dan Albert J. Della Bitta dalam A.A Anwar 

Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa :
12

 

“Consumer behavior may be defined as decision process and physical activity 

individuals engage in when evaluating, acquairing, using or disposing if 

goods and services” 

 

(Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan 

barang-barang dan jasa). 

 

Menurut Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf dalam A. A Anwar 

Prabu Mangkunegara menjelaskan bahwa :
13

 

“Consumer behavior are acts, process and social relationship exhibited by 

individuals, groups and organizations in the obtaiment, use of, and othe 

resources”. 

(Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial 

yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi  dalam mendapatkan, 
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menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari 

pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. 

1. Variabel-variabel Dalam Mempelajari Perilaku Konsumen 

Ada tiga variabel dalam mempelajari perilaku konsumen yaitu variabel 

stimulus, variabel respon, variabel antara. Hal ini sesuai dengan pendapat 

David L. Louden dan Albert J. Della Bitta Dalam A. A Anwar Prabu 

Mangkunegara yang mengemukakan bahwa :  

“There classes of variable are involved in understanding consumer behavior 

in any of these spesific situations : stimulus variables, response variables and 

intevening variables”:
14

 

 

a. Variabel Stimulus 

Variabel Stimulus merupakan variabel yang berada diluar diri individu 

(faktor eksternal) yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. 

Contohnya : Merek dan jenis barang, iklan, pramuniaga, penataan 

barang, dan ruangan toko. 

b. Variabel Respons 

Variabel respons merupakan hasil aktifitas individu sebagai reaksi dari 

variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada faktotr 

individu dan kekuatan stimulus. Contohnya : keputusan membeli 
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barang, pemberi penilaian terhadap barang, perubahan sikap terhadap 

suatu produk. 

c. Variabel Antara (Intervening) 

Variabel Antara adalah variabel antara stimulus dan respons. Variabel 

ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, 

sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. 

Peranan variabel intervening adalah memodifikasi respon. 

2. Kerangka Kerja Perilaku Konsumen 

Elemen utama dalam kerangka kerja konseptual perilaku 

konsumen ada empat, yaitu (1) Sikap (affect) dan Pengetahuan (cognition), 

(2) perilaku (behavior), (3) lingkungan (environment), dan (4) strategi 

pemasaran (marketing strategy). Keempat elemen tersebut digambarkan 

dalam suatu lingkungan yang mudah untuk dipahami. Elemen afeksi dan 

kognisi merupakan dua tipe tanggapan internal psikologis pada diri 

konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang 

berlangsung. Afeksi melibatkan perasaan, sedangkan kognisi melibatkan 

pikiran. Tanggapan afeksi beragam, misalnya penilaian positif-negatif, 

rasa senang-tidak senang. Keragaman tanggapan dapat melibatkan emosi 

(cinta, marah), melibatkan tingkat perasaan (kepuasan, frustasi), dan 

tergantung pada suasana hati (kebosanan) serta melibatkan evaluasi (suka-

tidak suka).
15
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Kognisi merupakan proses mental dan psikologis serta struktur 

pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap 

lingkungannya. Hal tersebut termasuk pengetahuan yang didapat dari 

pengalaman dan pengetahuan yang telah tertanam dalam memori. Proses 

psikologis yang termasuk dalam aspek kognisi diantaranya perhatian dan 

pemahaman terhadap aspek lingkungan, mengingat kejadian masa lalu, 

pembentukan evaluasi, dan pembuatan keputusan pembelian. Aspek 

Kognisi bisa terjadi melalui proses berpikir sadar ataupun dapat terjadi 

secara tidak sadar dan otomatis.
16

 

Perilaku (behavior) adalah tindakan nyata konsumen yang dapat 

diobservasi secara langsung. Afeksi dan kognisi mengacu pada perasaan 

dan pikiran konsumen, sedangkan perilaku berhubungan dengan apa yang 

sebenarnya dilakukan oleh konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan 

lingkungan (environment) adalah menunjuk pada rangsangan fisik dan 

sosial yang komplek diluar diri (eksternal) konsumen. Diantaranya adalah 

benda-benda, tempat, dan orang lain yang dapat mempengaruhi afeksi, 

kognisi, serta perilaku konsumen. Adapun yang dimaksud dengan elemen 

strategi pemasaran dalam kerangka kerja konspetual adalah penempatan 

rangsangan pemasaran dalam lingkungan. Beberapa rangsangan tersebut 

adalah produk dan jasa, materi promosi (iklan), tempat jualan (toko 

eceran), informasi tentang harga yang ditempel pada produk.
17
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3. Kognisi Konsumen 

Menurut Peter dan Olson dalam Rini Dwiastuti et.al mengatakan 

bahwa komponen kognitif terdiri dari keyakinan/kepercayaan, arti 

terhadap produk dan pengetahuan konsumen tentang produk.
18

 Keyakinan 

dan pengetahuan tentang produk ini berbeda antara satu konsumen dan 

konsumen yang lain. Kognisi mengacu pada proses mental dan struktur 

pengetahuan yang dilibatkan dalam tanggapan seseorang terhadap 

lingkungannya. Misalnya, termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang 

didapat orang dari pengalamannya dan yang tertanam didalam ingatan 

mereka. Termasuk juga didalamnya proses psikologis yang terkait dengan 

pemberian perhatian dan pemahaman terhadap aspek-aspek lingkungan, 

mengingat kejadian masa lalu, pembentukan evaluasi, dan pembuatan 

keputusan pembelian. Sementara berbagai aspek kognisi adalah proses 

berpikir sadar, dimana proses kognisi dilakukan secara tak sadar dan 

otomatis. 

Kognisi biasanya melibatkan pikiran, ditandai dengan pemilihan 

atau seleski dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat 

terjadi melalui proses berpikir sadar maupun tidak sadar serta secara 

otomatis langsung tertarik untuk membeli. 

Pengambilan keputusan konsumen melibatkan tiga proses kognitif 

yang penting:
19
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a. Konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan dilingkungan 

sekitar untuk meciptakan arti atau pengetahuan personal. 

b. Konsumen harus mengkombinasikan atau mengintegrasikan 

pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan 

yang mungkin, dan untuk menetapkan perilaku diantara alternatif yang 

ada. 

c. Konsumen harus mengungkap ulang pengetahuan produk dari 

ingatannya untuk digunakan dalam proses intergrasi dan interpretasi.  

Ketiga proses kognitif tersebut dilibatkan dalam berbagai situasi 

pengambilan keputusan. Penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

proses kognitif konsumen melewati tahapan-tahapan yang tidak selalu urut 

antara lain pembelajaran konsumen, pengolahan informasi dan persepsi, 

pengetahuan dan keterlibatan, motivasi dan kebutuhan konsumen, 

sehingga semua tahapan terekam dalam ingatan konsumen yang nantinya 

akan muncul pada saat berperilaku dan bersikap. 

1) Pembelajaran Konsumen 

Pembelajaran konsumen adalah suatu proses belajar yang 

dialami konsumen baik itu dari pengalaman penggunaan suatu 

produk/jasa maupun hasil pemahaman si konsumen dari suatu media 

(cetak ; elektronik seperti TV, radio, internet, dan sebagainya) sehingga 

terjadi perubahan persepsi yang berujung pada tindakan konsumen. 
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Pada bagian ini akan dikaji pula jenis-jenis proses belajar yang terdiri 

dari proses belajar kognitif dan proses belajar perilaku.
20

 

Proses belajar adalah salah satu tahapan penting yang dilalui 

konsumen secara sadar maupun tidak sadar, dengan memahami 

bagaimana, kapan, dimana, dalam kondisi apa, konsumen ini 

mengalami proses belajar. Pengalaman dalam mengonsumsi atau 

menggunakan suatu produk pun menjadi salah satu proses pembelajaran 

konsumen, apakah nantinya mengonsumsi lagi atau mengurangi 

pengonsumsian atau bahkan tidak memakai produk itu lagi, semua akan 

terekam dalam ingatan konsumen. Belajar adalah perubahan perilaku 

yang relatif permanen yang diakibatkan oleh pengalaman.
21

 

2) Pengolahan Informasi dan Persepsi 

Pengolahan informasi dan persepsi konsumen adalah salah satu 

tahapan dalam proses kognisi yang dilalui konsumen, dimulai dari 

semua stimulus diterima hingga stimulus tersebut dimasukan kedalam 

memori dan dapat dipergunakan kembali untuk memberikan 

gambaran/persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk/jasa kepada 

konsumen. 

3) Pengetahuan Konsumen 

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki 

oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta 

pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan 
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informasi berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 

Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian.
22

 

4) Pengetahuan Produk 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam 

informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi kategori 

produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga 

produk dan kepercayaan mengenai produk. Konsumen memiliki 

tingkatan pengetahuan produk (levels of product knowledge) yang 

berbeda, yang dapat dipergunakan untuk menerjemahkan informasi 

baru dan membuat pilihan pembelian. Tingkatan pengetahuan 

dibentuk jika seseorang mengkombinasikan beberapa konsep arti 

kedalam kategori yang lebih besar dan lebih abstrak.
23

 

Menurut Peter dan Olson dalam Rini Dwiastuti et.al membagi 

tiga jenis pengetahuan produk yaitu :
24

 

a) Pengetahuan atribut produk (atribut fisik : deskripsi ciri fisik 

produk, atribut abstrak: Deskripsi karakteristik subjektif produk) 

b) Pengetahuan manfaat produk  

(1) Manfaat fungsional  

Manfaat yang dirasakan konsumen secara fisiologis. Contoh: 

minum teh sostro akan menghilangkan rasa haus.  
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(2) Manfaat Psikososial 

adalah aspek psikologis (perasaan, emosi, dan mood) dan 

aspek sosial (persepsi konsumen terhadap bagaimana 

pandangan orang lain terhadap dirinya) yang dirasakan 

konsumen setelah mengkonsumsi suatu produk. 

c) Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi 

konsumen. 

5) Keterlibatan Produk 

  Keterlibatan mengacu pada persepsi konsumen tentang 

pentingnya atau relevansi personal suatu objek, kejadian, atau 

aktivitas. Konsumen yang melibatkan bahwa produk yang memiliki 

konsekuensi relevan secara pribadi dilakukan terlibat dengan produk 

dan memiliki hubungan dengan produk tersebut.
25

 

Keterlibatan (invovement) adalah status motivasi yang 

menggerakan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku 

konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Keterlibatan 

mengacu pada persepsi konsumen tentang pentingnya atau relevansi 

personal suatu objek atau kejadian tertentu. Jika keterlibatan terhadap 

suatu produk tinggi, maka konsumen akan mengalami tanggapan 

pengaruh yang lebih kuat seperti emosi dan perasaan yang kuat.  

Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan. Penyebab munculnya motivasi karena adanya 
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kebutuhan yang dirasakan konsumen. Kebutuhan itu sendiri muncul 

karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang 

seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan.
26

 

Kebutuhan konsumen dapat dikategorikan sebagai kebutuhan 

primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah sesuatu 

yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan yang utama. Disamping 

kebutuhan primer ada juga kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan 

primer terpenuhi, yang biasanya adalah akibat dari reaksi konsumen 

terhadap lingkungan budayanya.
27

 

6) Teori Kebutuhan 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan 

yang ada dalam diri. Apabila konsumen kebutuhannya tidak 

terpenuhi, ia akan menunjukan perilaku kecewa. Sebaliknya jika 

kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan memperlihatkan perilaku 

yang gembira sebagai menifestasi rasa puasnya. Kebutuhan 

merupakan fundamen yang mendasari perilaku konsumen. Kita tidak 

mungkin memahami perilaku konsumen tanpa mengerti 

kebutuhannya. Kebutuhan konsumen mengandung elemen dorongan 

biologis, fisiologis, psikologis dan sosial.
28

 

Perilaku (tindakan) adalah berorientasi tujuan, artinya untuk 

memenuhi kebutuhannya, seseorang konsumen harus memiliki 
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tujuan akan tindakannya. Tujuan dibedakan kedalam tujuan generik 

yaitu kategori umum dari tujuan yang dipandang sebagai cara 

memenuhi kebutuhan. Kedua adalah tujuan produk khusus yaitu 

produk dan jasa yang dipilih konsumen sebagai tujuannya. 

4. Afeksi Konsumen 

Afeksi dan kognisi adalah bentuk tanggapan psikologis yang dapat 

muncul dalam situasi seperti ketika berbelanja bahan pangan. Afeksi 

mengacu pada tanggapan perasaan sedangkan kognisi lebih pada 

tanggapan mental atau pemikiran. Lebih jelasnya afeksi adalah keberadaan 

seseorang atau sesuatu yang dirasakan seseorang (senang, marah, bosan). 

Orang dapat mengalami empat jenis tanggapan afektif: emosi, perasaan 

tertentu, suasana hati dan evaluasi. 

a. Sikap Konsumen 

Kotler dan Amstrong dalam Rini Dwiastuti et.al mengatakan 

bahwa :
29

 Pada prinsip-prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi 

perasaan, dan kecenderungan seseorang secara konsisten menyukai 

atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan 

orang pada kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai 

sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu. Maka kreatifitas 

dan ekspresi diri adalah diantara hal-hal terpenting didunia. Sikap sulit 

berubah. Sikap seseorang membentuk sebuah pola, dan mengubahnya 

membutuhkan banyak penyesuaian yang sulit dalam sikap-sikap 
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lainnya. Jadi, perusahaan sebaiknya mencoba mencocokan produknya 

kedalam sikap yang nyata tanpa mengubahnya. 

Sedangkan menurut Lamb, Hair, Mc Daniel dalam Rini 

Dwiastuti et.al mengatakan bahwa:
30

 Sikap adalah suatu 

kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon secara 

konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya suatu 

mereka. Sikap tergantung pada sistem nilai dari seorang individu yang 

mewakili standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan 

seterusnya, oleh karena itu sikap cenderung lebih tahan lama dan 

kompleks dibandingkan dengan kepercayaan. 

Menurut Mowen dan Minor dalam Rini Dwiastuti et.al 

mengatakan bahwa:
31

 Sikap konsumen adalah faktor penting yang 

akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait 

dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Kepercayaan konsumen 

adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya dan 

manfaatnya. 

Pengetahuan konsumen sangat terkait dengan pembahasan 

sikap karena pengetahuan konsumen. Kepercayaan konsumen atau 

pengetahuan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk 

memiliki atribut dan berbagai manfaat dari atribut tersebut. Para 

pemasar harus mengetahui atribut-atribut yang diketahui konsumen 

dan atribut-atribut yang digunakan sebagai evaluasi produk tersebut. 
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Pengetahuan tersebut berguna dalam mengonsumsikan atribut suatu 

produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi 

konsumen, karena itu kepercayaan suatu produk berbeda diantara 

konsumen. 

b. Pembentukan dan perubahan sikap 

Pembentukan sikap memerlukan pemahaman proses 

pembelajaran, melalui claasical conditioning, instrumental 

canditioning, cognitive learning theory dan observationing learning. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap antara lain:
32

 

1) Pengalaman Pribadi 

2) Pengaruh Keluarga Dan Teman 

3) Direct Marketing 

4) Media Masa 

5) Karakteristik Individu 

5. Aqad (Perjanjian) 

Menurut bahasa‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:
33

 

a. Mengikat yaitu mengumpukan dua ujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 

menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya. 

c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an : 
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ٰٰۚۚتَّقَى ٰۚٱوَِٰٰۚۚۦدهِٰۚبَِعه ٰٰۚۚفَى ٰۚأَو َٰٰۚۚمن ٰٰۚۚبَلَى  ٰۚ ٰۚٱفَإِنَّ َٰۚيُِحبُّ ٦٧ُٰٰۚۚمتَّقِيَنٰۚل ٰۚٱَّللَّ

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertakwa. ( Qs. Ali- Imran : 76) 

ٰۚيَ  ٰۚ ٰۚأَو ٰۚنُو ٰۚلَِّذيَنَٰۚءامَٰۚٱأَيُّهَا ٰۚبِْٰۚا ٰٰۚۚأُِحلَّت ُٰٰۚۚعقُوِد ٰۚل ٰۚٱفُوْا َٰۚٱلَُكمٰۚبَِهيَمةُ ٰۚيُت َٰۚع ٰۚن ٰۚل  َٰۚما ٰۚإَِّلَّ ي ٰۚٱَرُٰۚمِحلِّيَٰۚغي ُٰٰۚۚكم َٰۚعلَي ٰٰۚۚلَى ِٰۚم ِدٰۚلصَّ

ُٰٰۚۚحُرم  َٰٰۚۚوأَنتُم ٰۚ َٰۚيَح ٰۚٱإِنَّ ١ُٰٰۚۚكُمَٰۚماٰۚيُِريُدَّٰۚللَّ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 

(Yang. demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Qs. Al-Maidah : 1) 

Istilah ‘ahdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu 

bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang 

meyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang 

berhubungan denga janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua 

buah janji (‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara 

satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad). 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap persetujuan (‘aqdi) 

mencakup tiga tahap, yaitu :
34

 

a. Perjanjian (‘ahdu) 

b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 

c. Perikatan (‘aqad) 
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Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan aqad adalah 

perikatan  ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan 

karidhaan kedua belah pihak.
35

 

6. Rukun-Rukun Aqad 

Adapun rukun-rukun aqad adalah sebagai berikut :
36

 

a. ‘Aqid  adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 

terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 

b. Ma’qud alaih adalah benda-benda yang diaqadkan, seperti benda-

benda yang akan dijual dalam aqad jual beli. 

c. Maudhu al’alq adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. 

Berbeda aqad, berbedalah tujuan pokok aqad. Dalam aqad jual beli 

tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada 

pembeli dengan diberi diganti. 

d. Shighat al aqad adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang beraqad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, sedangkan qabul 

adalah perkataan yang keluar dari pihak yang yang beraqad pula 

setelah adanya ijab. 

7. Jenis-jenis Aqad Perbankan Syariah 

Dalam perbankan syariah terdapat jenis-jenis aqad baik dalam 

transaksi penghimpunan dana (tabungan) maupun penyaluran dana 

(pembiayaan) antara lain : 
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a. Al-musyarakah 

Al-musyarakah adalah aqad kerja sama antara dua belah pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan 

kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
37

 

Adapun rukun Al-musyarakah antara lain:
38

 

1) Pelaku aqad, yaitu para mitra usaha 

2) Objek aqad yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh) 

3) Shighat, yaitu ijab dan qabul 

b. Al-mudharabah 

Al-mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara 

teknis al-mudharabah adalah aqad kerjasama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100% 

modal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 

secara al-mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian) itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu 
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diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
39

 

Adapun rukun Al-mudharabah antara lain :
40

 

1) Pelaku aqad, yaitu shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang 

memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) 

adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal 

2) Objek aqad yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan 

(ribh) 

3) Shighat, yaitu ijab dan qabul 

c. Al-murabahah 

Al-qur’an tidak pernah secara langsung membicarakan tentang Al-

murabahah, meski disana ada sejumlah acuan tentang jaul beli, laba, rugi, 

dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadist yang 

memiliki rujukan langsung kepada Al-murabahah. Para ulama generasi 

awal, semisal Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan bahwa 

jual beli Al-murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat meraka 

dengan satu hadist pun. Al-murabahah merupakan mekanisme jual beli 

dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik harga tunai, dengan 

menghindari segala bentuk mark up pengganti waktu tunda pembayaran, 

ataupun pada harga plus mark up untuk pengganti waktu penundaan 

pembayaran.
41
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Adapun rukun Al-murabahah adalah :
42

 

1) Pelaku aqad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang 

untuk dijual, dan musytari’ (pembeli) adalah pihak yang memerlukan 

dan akan membeli barang 

2) Objek aqad, yaitu mabi’  (barang dagangan) dan tsaman (harga) 

3) Shighat ijab dan qabul 

d. Ijarah  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Ijarah adalah aqad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/ jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.
43

 

Adapun rukun ijarah antara lain :
44

 

1) Mu’jir, yaitu orang yang melakukan aqad sewa menyewa . 

2) Musta’jir, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 

dan menyewa sesuatu. 

3) Shighat ijab dan qabul 

4) Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik 

dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. 

5) Barang yang disewakan. 
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e. Hiwalah 

Hiwalah adalah aqad pemindahan utang nasabah (muhil) kepada 

bank (muhal alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal alaih 

untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. 

Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada 

muhal alaih. Muhal alaih memperoleh imbalan atas jasa pemindahan 

piutang.
45

 

Adapun rukun hiwalah adalah :
46

 

1) Adanya muhil dan muhal (orang yang memindahkan utang dan orang 

yang mempunyai utang kepada muhil) 

2) Adanya muhal alaih (orang yang menerima hiwalah) 

3) Shighat ijab dan qabul hiwalah 

f. Istishna 

Istishna adalah akad jual barang (mashnu’) antara pemesan 

(mustashni’) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga 

barang pesanan disepakati diawal aqad dengan pembayaran dilakukan 

secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani 

dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang 

(mashnu’) maka hal ini disebut istishna paralel.
47
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Adapun rukun istishna adalah :
48

 

1) Pelaku aqad, yaitu mustashni’ (pembeli) adalah pihak yang 

membutuhkan dan memesan barang, dan shani’ (penjual) adalah pihak 

yang memproduksi barang pesanan. 

2) Objek aqad, yaitu barang dan jasa (mashnu’) dengan spesifikaisnya 

dan harga (tsaman). 

3) Shighat ijab dan qabul 

g. Kafalah 

Kafalah adalah aqad pemberian jaminan (makhful alaih) yang 

diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (kafiil) 

bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi 

hak penerima jaminan (makhful).
49

 

Adapun rukun kafalah adalah :
50

 

1) Dhamin, kafiil, atau za’im ( orang yang menjamin) 

2) Madmun lah (orang yang berpiutang) 

3) Madmun anhu atau makhful anhu’ (orang yang berutang) 

4) Lafadz atau ijab dan qabul 

h. Qardh 

Qardh adalah aqad pinjaman dari bank (maqridh) kepada pihak 

tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama 

sesuai pinjaman. Maqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada 
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muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran 

ataupun sekaligus.
51

 

Adapun rukun qardh adalah :
52

 

1) Pelaku aqad, yaitu muqtaridh (peminjam) adalah pihak yang 

membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman) adalah pihak 

yang memiliki dana. 

2) Objek aqad, yaitu qardh (dana) 

3) Tujuan yaitu ‘iwad (berupa pinjaman tanpa imbalan) 

4) Shighat ijab dan qabul 

i. Al-qardh ul Hasan 

Al-qardh ul hasan adalah aqad pinjaman dari bank (muqridh) 

kepada pihak tertentu (muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib 

dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
53

 

Adapun rukun al-qardh ul hasan :
54

 

1) Pelaku aqad, yaitu muqtaridh (peminjam) adalah pihak yang 

membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman) adalah pihak 

yang memiliki dana. 

2) Objek aqad, yaitu qardh (dana) 

3) Tujuan yaitu ‘iwad (berupa pinjaman tanpa imbalan) 

4) Shighat ijab dan qabul 
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j. Ar-rahn 

Ar-rahn adalah aqad penyerahan barang harta (marhun) dan 

nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau 

seluruh utang.
55

 

Adapun rukun ar-rahn adalah :
56

 

1) Adanya akad ijab dan qabul 

2) Rahin (orang yang menggadaikan) 

3) Murtahin (orang yang menerima gadai) 

4) Barang yang dijadikan jaminan 

5) Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap. 

k. Ba’i as salam 

Ba’i as salam adalah aqad jual beli pesanan (muslam fiih) antara 

pembeli (muslam) dengan penjual (muslam alaih). Spesifikasi dan harga 

barang pesanan disepakati diawal aqad dan pembayaran dilakukan dimuka 

secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam dan pemesanan 

dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiil) 

maka hal ini disebut salam paralel.
57

 

Adapun rukun ba’i as salam adalah :
58

 

1) Pelaku aqad yaitu, muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan 

dan memesan barang, dan muslam alaih (penjual) adalah pihak yang 

memasok atau memproduksi barang pesenan. 
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2) Objek aqad, yaitu barang atau hasil produksi (muslam fiih) dengan 

spesifikasinya dan harga (tsaman). 

3) Shighat ijab dan qabul 

l. As-Sharf 

Sharf adalah jual beli valuta dengan valuta lain.
59

 

Adapun as-sharf antara lain :
60

 

1) Pelaku aqad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta 

untuk dijual, dan musytari’ (pembeli) adalah pihak yang memerlukan 

dan akan membeli valuta. 

2) Objek aqad, yaitu sharf  (valuta) dan si’rus Sharf  (nilai tukar) 

3) Shighat ijab dan qabul 

m. Ujr 

Ujr  adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atau suatu 

pekerjaan yang dilakukan.
61

 

Adapun rukun ujrah adalah :
62

 

1) Adanya mu’jir dan musta’jir (orang yang memberikan upah dan orang 

yang menerima upah) 

2) Shighat ijab dan qabul 

3) Adanya ujrah (upah yang diberikan) 

4) Adanya sesuatu yang dikerjaan 
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n. Wadi’ah  

Wadi’ah adalah aqad penitipan barang/uang antara pihak yang 

mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan 

tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan 

barang/uang. Berdasarkan jenisnya, wadiah terdiri dari wadi’ah yad 

amanah dan wadi’ah yad dhamanah.
63

 

1) Wadi’ah yad amanah adalah aqad penitipan barang/uang dimana 

pihak penerima tidak menggunakan barang/uang yang adalah aqad 

penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak menggunakan 

barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan/kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan 

perbuatan atau kelalaian penerima titipan 

2) Wadi’ah yad dhamanah adalah aqad penitipan barang/uang dimana 

pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang 

dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab 

terhadap kehilangan terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang 

titipan. Semua manfaat dan keuantungan yang diperoleh dalam 

penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. 

Adapun rukun wadi’ah adalah :
64

 

1) Barang yang dititipkan 

2) Orang yang menitipkan dan menerima titipan 

3) Shighat ijab dan qabul al wadi’ah 
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o.  Wakalah  

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muakkil) 

kepada penerima kuasa (wakiil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) 

atas nama pemberi kuasa.
65

 

Adapun rukun wakalah antara lain :
66

 

1) Pelaku aqad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang 

memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) 

adalah pihak yang diberi kuasa. 

2) Objek aqad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan) 

3) Shighat ijab dan qabul 

8. Perbankan Syariah 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 

huruf menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah 

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank 

Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

antara lain:
67

 

a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah 

b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah 
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c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan 

usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

Secara umum dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 

tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah 

secara tegas telah diakui oleh undang-undang. Ditinjau dari segi imbalan 

atau jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank syariah 

merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana 

maupun dalam rangka penyaluran dana memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip 

utama operasional bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari 

Al-qur’an dan Al-hadits. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan 

perintah dan larangan dalamAl-qur’an dan sunnah rasul Muhammad SAW. 

Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat 

diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan antara bank konvensional dengan 

bank syariah pada dasarnya terletak ada sistem pemberian imbalan atas jasa 

dari dana.
68

 

Bank syariah telah lama berkembang diluar negeri seperti antara 

lain negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, 

Bangladesh, Malaysia, dan Swiss. Al-barakah merupakan salah satu bank 

syariah yang telah berkembang lama dan mempunyai kegiatan dibeberapa 

Negara. Sedangkan di Indonesia, keberadaan bank syariah dirintis sejak 
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diberlakukannya Undang-undang Nomor Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 Bank Umum Syariah dan 16 Unit 

Usaha Syariah dari daftar berikut ini:
69

 

1) Bank Umum Syariah terdiri dari : 

a) Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

b) Bank Syariah Mandiri (BSM) 

c) Bank Syariah Indonesia (BSI) 

2) Unit Usaha Syariah terdiri dari : 

a) Bank IFI Syariah 

b) Bank Danamon Syariah 

c) BRI Syariah 

d) Bank Niaga Syariah 

e) BNI Syariah 

f) BII Syariah 

g) Bank Riau Syariah 

h) Bank Jabar Syariah 

i) BPD Sumut Syariah 

j) BPD DKI Syariah 

k) BPD Lombok NTB 

l) BPD Aceh Syariah 

m) HSBC Syariah 

n) BTN Syariah. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Barunawanty Yunus dan 

Wahyuni Sirajudin tahun 2013, merupakan mahasiswa tahapan profesi 

Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanudin Makasar dalam jurnalnya 

yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Diploma-3 Politeknik 

Kesehatan Gigi Makasar Mengenai Proteksi Radiasi Foto Ronsen”. Penelitian 

survei ini bersifat deskriptif dengan cross sectional study, menggunakan cara 

consecutive sampling, yaitu semua sampel yang datang dan memenuhi kriteria 

pemilihan dimasukan dalam penelitian sampai jumlah sampel yang diperlukan 

terpenuhi. Para responden mengisi kuesioner tentang pengetahuan mahasiswa 

mengani proteksi radiasi pada foto ronsen kemudian jawaban mahasiswa 

dikelompokkan dan disajikan dalam tabel dan grafik serta dikategorikan 

berdasarkan skala Likert.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa D3 Poltekkes Gigi 

Makasar tentang proteksi pada foto ronsen diperoleh data sebanyak 3 orang 

mahasiswa dengan kategori pengetahuan sangat baik (2%), sebanyak 29 orang 

mahasiswa dengan kategori pengetahuan baik (23%), sebanyak 52 orang 

mahasiswa dengan kategori pengetahuan cukup baik (41%), sebanyak 24 

orang mahasiswa dengan kategori pengetahuan kurang baik (19%), dan 

sebanyak 20 orang mahasiswa dengan kategori pengetahuan sangat tidak baik 

(15%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa D3 Poltekkes 

Gigi Makasar mengenai proteksi radiasi ada ronsen adalah masih kurang.  
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Penelitian kedua dilakukan oleh Sella Gita Aditi, Hana Rizmadewi 

Agustina, dan Afif Amir Amrullah tahun 2013, merupakan mahasiswa 

fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran dalam jurnalnya yang 

berjudul “Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Akper Terhadap Pencegahan 

Infeksi Nosokomial Flebitis”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Sampel sebanyak 63 responden, diambil dengan teknik 

proportional random sampling dan menggunakan rumus Slovin. Adapun 

instrumen yang digunakan adalah angket/kuesioner, kuesioner untuk variabel 

pengetahuan dikukur dengan menggunakan daftar pertanyaan multiple choice 

dengan masing-masing pertanyaan memiliki 1 jawaban benar dari 3 pilihan 

jawaba yang tersedia. Untuk setiap jawaban benar mendapatkan skor 1 dan 

setiap jawaban yang salah bernilai 0. Hasil lalu dipersentasekan dan hasil 

persentase dimasukan dalam kategori menurut Arikunto, 2002 yaitu baik 

(76%-100), cukup (60%-75%) dan kurang (<60%). Sedangkan untuk variabel 

sikap diukur dengan menggunakan skala Likert.  

Hasil penelitian menggambarkan  pengetahuan mahasiswa dengan 

kategori kurang (66.67%), cukup (26.98%), dan baik (6.35%). Sedangkan 

untuk sikap dengan kategori mendukung (53.97%) dan tidak mendukung 

(46.03%). 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rita Kusumastuti dan Indarto Waluyo tahun 

2013, merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yoyakarta dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Uu No.5 Tahun 2011 

Tentang Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)”. Penelitian ini merupakan penelitian kausal 
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komparatif. “Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan 

karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara 2 variabel atau 

lebih” ( Nur Indriantoro dan Bambang Sumpomo 1999:27). Dengan populasi 

berjumlah 291 mahasiswa, terdiri dari mahasiswa akuntansi Universitas 

Negeri Yogyakarta, baik reguler maupun non reguler yang sudah menempuh 

mata kuliah Pengauditan 1. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah proportionate stratified sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel bila populasi memiliki anggota yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 102 

mahasiswa.  Adapun instumen yang digunakan adalah angket/kuesioner yang 

langsung disebarkan kepada mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh 

Pengauditan 1 di Universitas Negeri Yogyakarta.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi berpengaruh 

positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi r2 

sebesar 0,219, artinya variabel Motivasi Karir memberikan kontribusi sebesar 

21,9% dalam menjelaskan variabel Minat Mahasiswa Akuntansi mengikuti 

PPAk. Selain itu pengaruh yang signifikan ditunjukkan dengan t hitung > t 

tabel (5,289>1,984) dan probabilitast hitung<probabilitas 5% (0,00<0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima.  

Penelitian keempat dilakukan oleh Christian C. Maharibe, Shirley E.S 

Kawengian dan Alexander S. L Bolang tahun 2013, merupakan mahasiswa 

Universitas Sam Ratulangi dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan 
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Pengetahuan Gizi Seimbang Dengan Praktik Gizi Seimbang Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2013 Fakultas Kedokteran 

Universitas Sam Ratulangi”. Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan potong lintang (cross sectional). 

Dimana pengetahuan gizi seimbang adalah variabel independen, sedangkan 

praktik gizi seimbang adalah variabel dependen. Adapun populasi penelitian 

ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 

2013 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan sampel dari 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter 

angkatan 2013 yang masih aktif kuliah dan berjumlah sebanyak 252 orang. 

Adapun instrumen yang digunakan adalah angket/kuesioner yang langsung 

disebarkan kepada seluruh responden.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan gizi seimbang 

mahasiswa sebagian besar baik yaitu sebanyak 199 orang (79%).dan 

pengetahuan gizi kurang 53 orang (21%). Adapun praktik gizi seimbang, 

kategori baik sebanyak 154 orang (61,1%) dan kategori tidak baik 98 orang 

(38,9%). Kesimpulan: Hasil penelitian menggunakan Chi Square dengan nilai 

uji ρ = 0,871 > 0,05 dengan nilai X
2 

= 0,026 menunjukkan tidak ada hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan gizi seimbang dengan praktik gizi 

seimbang mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter angkatan 2013 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Fakhrudin Nasrul Sani tahun 2011, 

merupakan Staf  Pengajar Program Studi D-III Keperawatan STIKES Kusuma 
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Husada Surakarta yang dalam jurnalnya berjudul “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Sehat-Sakit Dengan Sikap Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat”.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dimana terdapat 100 

mahasiswa yang telah memenuhi syarat inklusi dan eklusi. Pengujian analisis 

data menggunakan uji Coefficient Contingency.  

Hasil penelitian ini adalah hasil Chi Square diperoleh nilai 20,312 

sehingga nilai Coefficient Contingency sebesar 0,411. Sehingga hasil pada 

penelitian ini adalah adanya hubungan yang agak lemah antara tingkat 

pengetahuan sehat-sakit dengan sikap mahasiswa Universitas Muhamadiyah 

Surakarta tentang perilaku hidup bersih sehat. Sebagian mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki pengetahua sehat-sakit dalam 

kategori baik. Dan pengetahuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagian besar dalam kategori baik.  
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Tabel 2.1 

Daftar Review Penelitian Terdahulu 

No. Penulis  Judul  Hasil  Persamaan Perbedaan 

1. Barunawanty 

Yunus dan 

Wahyuni 

Sirajudin 

(2013) 

Tingkat Pengetahuan 

Mahasiswa Diploma-3 

Politeknik Kesehatan 

Gigi Makasar 

Mengenai Proteksi 

Radiasi Foto Ronsen 

Mahasiswa D3 Poltekkes Gigi Makasar tentang 

proteksi pada foto ronsen dengan kategori pengetahuan 

sangat baik (2%), mahasiswa dengan kategori 

pengetahuan baik (23%), mahasiswa dengan kategori 

pengetahuan cukup baik (41%), mahasiswa dengan 

kategori pengetahuan kurang baik (19%), dan 

mahasiswa dengan kategori pengetahuan sangat tidak 

baik (15%). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan mahasiswa D3 Poltekkes Gigi Makasar 

mengenai proteksi radiasi ada ronsen adalah masih 

kurang. 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

pengetahuan 

terhadap 

mahasiswa 

Diploma 3 

Merupakan Penelitian 

survei bersifat 

deskriptif dengan cross 

sectional study, 

menggunakan cara 

consecutive sampling. 

Sedangkan penelitian 

ini merupakan 

penelitian deskriptif 

kualitatif menggunakan 

random sampling 

2.  Sella Gita 

Aditi, Hana 

Rizmadewi 

Agustina, dan 

Afif Amir 

Amrullah 

(2013) 

Pengetahuan dan 

Sikap Mahasiswa 

Akper Terhadap 

Pencegahan Infeksi 

Nosokomial Flebitis 

Pengetahuan mahasiswa dengan kategori kurang 

(66.67%), cukup (26.98%), dan baik (6.35%). 

Sedangkan untuk sikap dengan kategori mendukung 

(53.97%) dan tidak mendukung (46.03%). 

 

Meneliti 

pengetahuan 

mahasiswa  

Menggunakan Skala 

Pengukuran Likert. 

Sedangkan penelitian 

ini menggunakan Skala 

Guttman. 

3. Rita 

Kusumastuti 

dan Indarto 

Waluyo 

(2013) 

Pengaruh Motivasi 

Dan Pengetahuan Uu 

No.5 Tahun 2011 

Tentang Akuntan 

Publik Terhadap 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAK) 

Hasil penelitian mengenai pengaruh Motivasi Karir 

terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi berpengaruh positif dan 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 

determinasi r2 sebesar 0,219, artinya variabel Motivasi 

Karir memberikan kontribusi sebesar 21,9% dalam 

menjelaskan variabel Minat Mahasiswa Akuntansi 

mengikuti PPAk. Selain itu pengaruh yang signifikan 

ditunjukkan dengan t hitung > t tabel (5,289>1,984) 

dan probabilitast hitung<probabilitas 5% (0,00<0,05). 

Menggunakan 

angket atau 

kuesioner 

sebagai 

instrumen 

penelitian 

Merupakan penelitian 

kausal komparatif 

dengan metode 

penarikan sampel 

proportional statified 

sampling. Sedangkan 

penelitian ini 

meruoakan penelitian 

deskriptif kualitatif 

dengan metode 
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Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama 

diterima.  

 

penarikan sampel 

stratified random 

sampling 

4.  Christian C. 

Maharibe, 

Shirley E.S 

Kawengian 

dan 

Alexander S. 

L Bolang 

(2013) 

Hubungan 

Pengetahuan Gizi 

Seimbang Dengan 

Praktik Gizi Seimbang 

Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan 

Dokter Angkatan 

2013 Fakultas 

Kedokteran 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Pengetahuan gizi seimbang mahasiswa sebagian besar 

baik yaitu sebanyak 199 orang (79%).dan pengetahuan 

gizi kurang 53 orang (21%). Adapun praktik gizi 

seimbang, kategori baik sebanyak 154 orang (61,1%) 

dan kategori tidak baik 98 orang (38,9%). 

Kesimpulan: Hasil penelitian menggunakan Chi 

Square dengan nilai uji ρ = 0,871 > 0,05 dengan nilai 

X
2 

= 0,026 menunjukkan tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan gizi seimbang dengan 

praktik gizi seimbang mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Dokter angkatan 2013 Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

pengetahuan 

mahasiswa 

dalam kategori 

baik. 

Penelitian ini 

merupakan penelitian 

observasional analitik 

dengan pendekatan 

potong lintang (cross 

sectional) 

5. Fakhrudin 

Nasrul Sani 

(2011) 

Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Sehat-

Sakit Dengan Sikap 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta Tentang 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat 

Hasil Chi Square diperoleh nilai 20,312 sehingga nilai 

Coefficient Contingency sebesar 0,411. Sehingga hasil 

pada penelitian ini adalah adanya hubungan yang agak 

lemah antara tingkat pengetahuan sehat-sakit dengan 

sikap mahasiswa Universitas Muhamadiyah Surakarta 

tentang perilaku hidup bersih sehat. Sebagian 

mahasiswa di Universotas Muhammadiyah Surakarta 

memiliki pengetahua sehat-sakit dalam kategori baik. 

Dan pengetahuan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sebagian besar dalam 

kategori baik.  

 

 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

pengetahuan 

mahasiswa 

dalam kategori 

baik 

Merupakan penelitian 

deskriptif analitik, 

Pengujian analisis data 

menggunakan uji 

Coefficient 

Contingency.  
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BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Program Studi D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Raden 

Fatah  

Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang didirikan pada tanggal 21 November 

2001 oleh Direkur Jenderal Departemen Agama Sk. No. BB/276/2001. 

Program D3 Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang telah 

memperoleh akreditasi, dengan predikat (nilai) Akreditasi B (Sk BAN-PT 

No. 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015). Semenjak berdiri sampai 

dengan tahun 2015, program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang memiliki jumlah mahasiswa 

757 orang. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, program D3 

Perbankan Syariah mengalami perkembangan yang cukup berarti, hal ini 

dapat dilihat dari perkembangan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, 

jumlah mahasiswa yang diterima dan diakuinya oleh masyarakat pemakai 

lulusan.  

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Program D3 Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 

dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi UIN Raden Fatah 

Palembang. Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Program D3 Perbankan 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 
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selalu menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja khusunya 

peninjauan kurikulum dan silabus. 

Tata pamong Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang ada telah disusun 

sedemikian rupa baik struktur organisasi, personil maupun tata kerjanya. 

Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Fatah Palembang dipimpin oleh Ketua Program D3, dibantu oleh 1 

Sekertaris program dan 2 staf. Dalam melaksanakan tugas-tugas akademik, 

ketua program sepenuhnya bekerjasama dengan bidang akademik, bidang 

administrasi, dan keuangan dan bidang-bidang lain di lingkungan fakultas 

maupun di lingkungan universitas. Sementara untuk pengambilan  

keputusan yang dipandang strategis ketua program ditentukan oleh Dekan 

melalui rapat pemimpin. 

Program studi D3 Perbankan Syariah berada dibawah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam menempati kampus yang berada di jalan 

Jendral Sudirman KM 3.5 Palembang. Program D3 Perbankan Syariah 

UIN Raden Fatah Palembang menggunakan bangunan di satu lokasi yang 

antara lain mencakup ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, lembaga 

kemahasiswaan, kantor, ruang sidang atau diskusi dan Lembaga Kajian 

Hukum. Beberapa fasilitas pendukung berada di lokasi yang berbeda 

seperti masjid, mushola, photocopy, kantin, klinik kesehatan, biro 

konsultasi psikologi, lembaga kemahasiswaan, lapangan basket dan 

lapangan sepak bola. UIN Raden Fatah Palembang dan Visi program D3 
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Perbankan Syariah  terdapat unsur keunggulan dan manfaat. Saat ini yang 

berlaku adalah kurikulum baru tahun 2005 yang mengacu pada Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 Tentang 

Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa dan Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 

045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi. Penyusunan 

kurikulum juga telah melibatkan stakeholders secara intensif melalui 

berbagai pertemuan pertemuan. Pada dasarnya penyusunan kurikulum 

dilakukan dalam rangka mencapai sasaran program studi yang ada di 

Program D3 Perbankan Syariah yang telah di selaraskan dengan Visi UIN 

Raden Fatah Palembang. 

B. Visi Program Studi D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Raden Fatah 

“Menjadi pusat studi dan pembentukan ahli madya perbankan syariah 

berstandar internasional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter 

islami” 

C. Misi Program Studi D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Raden Fatah  

1. Melahirkan ahli madya perbankan syariah yang berkarakter, profesional, 

dan berintegritas. 

2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma dalam bidang perbankan syariah 

yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

relevan dengan kebutuhan bangsa dan berbasis pada tradisi keilmuan 

Islam yang integralistik. 
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3. Mengembangkan nilai-nilai akademik yang universal, jujur, objektif, dan 

bertanggung jawab dalam kajian perbankan syariah 

D. Tujuan Program Studi  D3 Perbankan Syariah FEBI UIN Raden 

Fatah  

1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada para peminat 

studi perbankan syariah,  dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber 

daya manusia khususnya dalam industri perbankan syariah dan 

lembaga keuangan syariah lainnya. 

2. Menghasilkan ahli madya/praktisi perbankan syariah yang kompetitif, 

profesional, terampil, berahlakul karimah dan berintegritas. 

3. Menghasilkan karya-karya akademik dalam bidang perbankan syariah 

yang bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat. 

E. Strategi Pencapaian Tujuan Program Studi D3 Perbankan Syariah 

FEBI UIN Raden Fatah 

1. Membangun lingkungan belajar yang representatif, dengan prasarana 

dan sarana akademik yang up to date dan relevan dengan kebutuhan 

pembentukan praktisi perbankan syariah dan lembaga keuangan 

syariah lainnya. 

2. Mengembangkan pola pelayanan pendidikan perbankan syariah yang 

efektif dan efesien serta berbasis pada sistem informasi terpadu. 

3. Mengembangkan kegiatan perkuliahan dan mengembangkan kegiatan 

perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan 

relevan dengan kebutuhan pengembangan ilmu perbankan syariah. 
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4. Mengembangkan jaringan kerjasama strategis yang dapat mendorong 

peningkatan mutu pendidikan perbankan syariah dan daya saing 

lulusannya. 

F. Struktur Organisasi Program Studi D3 Perbankan Syariah FEBI UIN 

Raden Fatah   

Struktur organisasi Program D3 Perbankan Syariah berada 

dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang, dan dalam menjalankan tugas operasionalnya Program Studi 

D3 Perbankan Syariah dipimpin oleh Ketua Program Studi dibantu oleh 

seorang Sekretaris Program Studi dan Unit Bina Laporan Akhir beserta 

beberapa staf.  

Fungsi Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah dan Sekretaris 

Program Studi adalah mengkoordinasi semua kegiatan akademik di 

Program D3 Perbankan Syariah. Tugas pokoknya adalah merancang, 

melaksanakan, mengendalikan, dan melakukan tindak lanjut semua 

aktifitas akademik di Program D3 Perbankan Syariah. Berikut ini adalah 

gambar struktur organisasi Program Studi D3 Perbankan Syariah :

70

                                                           
70

Katalog Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi S1 Ekonomi Islam, 

Program Studi S1 Perbankan Syariah, dan Program Studi D3 Perbankan Syariah.  
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    Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Program Studi D3 Perbankan Syariah 

 

 

Sumber : FEBI, 2016 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Karakteristik Responden  

 

Adapun jumlah mahasiswa aktif D3 Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Fatah Palembang yang terdiri dari akademik 2013 sampai dengan 2015 

berjumlah sebanyak 757 orang. Menurut Issac dan Michael (1981:193) 

Sampel diambil sebanyak 202 mahasiswa dengan tingkat kesalahan 10%. 

Tabel 4.1 

Jumlah Populasi dan Sampel Mahasiswa D3 Perbankan 

Syariah FEBI 

Tahun Akademik Populasi Sampel 

2013-2014 275 73 

2014-2015 239 64 

2015-2016 243 65 

Total 757 202 

     Sumber : Data diolah, 2016 

Responden yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini 

memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, tahun akademik 

perkuliahan, usia, dan uang saku dalam sebulan sebagai berikut : 

1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 65 32,18 

2 Wanita 137 67,82 

Jumlah 202 100,00 

         Sumber : Data Primer Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 65 orang (32,18%) dan 

responden berjenis kelamin wanita sebanyak 137 orang (67,82%). Artinya 

responden terbanyak adalah berjenis kelamin wanita. 

2. Distribusi Responden Berdasarkan Tahun Akademik 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Tahun Akademik 

No. Tahun Akademik Jumlah Persentase (%) 

1 2013-2014 73 36,14 

2 2014-2015 64 31,68 

3 2015-2016 65 32,18 

Jumlah 202 100,00 

     Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa distribusi responden 

berdasarkan tahun akademik 2013-2015 sebanyak 73 orang (36,14%), 

tahun akademik 2014-2015 sebanyak 64 orang (31,68%), dan tahun 

akademik 2015-2016 sebanyak 65 orang (32,18%). Artinya responden 

terbanyak adalah dari tahun akademik 2013-2014. 

3. Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 18-19 Tahun 110 54,46 

2 20-21 Tahun 92 45,54 

3 > 21 Tahun 0 0,0 

Jumlah 202 100,00 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa distribusi responden 

berdasarkan usia 18-19 tahun sebanyak 110 orang (54,46%), usia 20-21 

tahun sebanyak 92 orang (45,54%) dan usia lebih dari 21 tahun sebanyak 0 

orang (0,0%). Artinya responden terbanyak adalah berusia 18-19 tahun. 

4. Distribusi Responden Berdasarkan Uang Saku Perbulan 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Uang Saku Perbulan 

No. Uang Saku Perbulan Jumlah 
Persentase 

(%) 

1 250.000-299.000 50 24,75 

2 300.000-499.000 58 28,71 

3 500.000-599.000 56 27,72 

4 > 600.000 38 18,81 

Jumlah 202 100,00 

                Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki 

uang saku perbulan sebesar Rp250.000-299.000 sebanyak 50 orang 

(24,75%), uang saku Rp.300.000-499.000 sebanyak 58 orang (28,71%), 

uang saku Rp.500.000-599.000 sebanyak 56 orang (27,72%), dan uang 

saku lebih dari Rp.600.000 sebanyak 38 orang (18,81%). Artinya 

responden terbanyak adalah yang memiliki uang saku perbulan sebesar 

Rp.300.000-499.000. 

B. Gambaran Pengetahuan Mahasiswa 

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa D3 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden 

Fatah Palembang, dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner 

sebagai alat ukurnya dengan jumlah responden sebanyak 202 orang. 
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Adapun distribusi jawaban responden mengenai pengetahuan mahasiswa 

D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN 

Raden Fatah Palembang terhadap jenis aqad perbankan syariah adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6  

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menjadi Nasabah Bank Syariah 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden terhadap pertanyaan menjadi nasabah bank syariah adalah 

sebanyak 202 orang (100,00%) menjawab “ya” dan 0 orang (0,00%) 

menjawab “tidak”. Artinya responden terbanyak adalah nasabah bank 

syariah. Hal ini karena seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang 

diwajibkan untuk menjadi nasabah salah satu bank syariah di Palembang 

yaitu Bank Sumsel Babel Syariah yang berlokasi didalam wilayah UIN 

Raden Fatah Palembang. Dengan menjadi nasabah Bank Sumsel Babel 

Syariah mahasiswa akan mendapatkan kartu ATM yang merangkap fungsi 

sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

 

 

 

 

No Jawaban Responden Persentase (%) 

1 Ya 202 100,00 

2 Tidak 0 0,00 

Jumlah 202 100,00 
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Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Nama Bank Syariah yang Dipilih 

No. Nama Bank Syariah 
Jawaban 

Responden  

Persentase 

(%) 

1 Bank Sumsel Babel Syariah 202 77,39 

2 Bank Syariah Mandiri 23 8,81 

3 BRI Syariah 18 6,90 

4 BNI Syariah 11 4,21 

5 Bank Muamalat 2 0,77 

6 BTN Syariah 5 1,92 

Jumlah 261 100,00 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

  

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden terhadap pertanyaan mengenai nama bank syariah yang dipilih, 

sebanyak 202 orang adalah nasabah Bank Sumsel Babel Syariah (77,39%), 

23 orang adalah nasabah Bank Syariah Mandiri (BSM) (8,81%), 18 orang 

adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah (6,90%), 11 orang 

adalah nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah (4,21%), 2 orang 

adalah nasabah Bank Muamalat (0,77%), dan 5 orang adalah nasabah 

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah (1,92%). Artinya responden 

terbanyak adalah memilih Bank Sumsel Babel Syariah.  

Faktor responden terbanyak memilih Bank Sumsel Babel Syariah 

karena hal ini merupakan hasil kerjasama antara UIN Raden Fatah 

Palembang dengan Bank Sumsel Babel Syariah yang mewajibkan setiap 

mahasiswa untuk menjadi nasabah bank Sumsel Babel Syariah. Setelah 

menjadi nasabah Bank Sumsel Babel Syariah, mahasiswa akan diberikan 
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kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh pihak bank yang mana kartu 

ATM tersebut berfungsi juga sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

Adapun teori yang sesuai dengan jawaban responden tersebut 

adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen mengatakan 

bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang 

atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.  

Dalam hal ini mahasiswa UIN Raden Fatah dipengaruhi oleh 

lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang mewajibkan mahasiswa 

untuk menjadi nasabah Bank Sumsel Babel sebagai persyaratan menjadi 

mahasiswa. Keputusan yang diambil oleh mahasiswa bukan berdasarkan 

kemauan mahasiswa itu sendiri, akan tetapi karena adanya peraturan yang 

kemudian mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk menjadi nasabah 

Bank Sumsel Babel Syariah. 

     Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Jenis Aqad 

Perbankan Syariah 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden terhadap pertanyaan mengenai pengetahuan jenis aqad 

No. Jawaban Responden 
Persentase 

(%) 

1 Ya 149 73,76 

2 Tidak 53 26,24 

Jumlah 202 100,00 
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perbankan syariah sebanyak 149 orang (73,76%) menjawab “ya” dan 53 

orang (26,24%) menjawab “tidak”. Artinya responden terbanyak 

mengetahui jenis-jenis aqad perbankan syariah. 

Faktor responden terbanyak mengetahui jenis-jenis aqad 

perbankan syariah, karena mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Fatah Palembang  sudah 

diajarkan mata kuliah terkait dengan jenis-jenis aqad perbankan syariah 

lebih mendalam seperti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah serta mata kuliah 

Fiqh Muamalah. Selain itu mahasiswa juga sudah melakukan kegiatan 

magang di lembaga perbankan syariah selama 1 bulan.  

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jenis-jenis Aqad Perbankan  

Syariah 

No. Jenis-jenis Aqad Perbankan Syariah Jawaban Responden Persentase (%) 

1 Murabahah 44 17,742 

2 Mudharabah 91 36,69 

3 Musyarakah 30 12,10 

4 Hiwalah 1 0,40 

5 Wakalah 5 2,02 

6 Ar-rahn 12 4,84 

7 Ijarah 15 6,05 

8 Al-qardhul Hasan 4 1,61 

9 Salam 2 0,81 

10 Istishna 1 0,40 

11 Wadi'ah 38 15,32 

12 Kafalah 3 1,21 

13 As-Sharf 2 0,81 

Jumlah 248 100,00 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2016 
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Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden mengenai pertanyaan jenis-jenis aqadperbankan syariah, 

sebanyak 4orang (17,42%) memilih  aqad murabahah, sebanyak 91 orang 

(36,69%) memilih aqad mudharabah, sebanyak 30 orang (12,10%) 

memilih aqad musyarakah, sebanyak 1 orang (0,40%) memilih aqad 

hiwalah, sebanyak 5 orang (2,02%) memilih aqad wakalah, sebanyak 12 

orang (4,84%) memilih aqad ar-rahn, sebanyak 15 orang (6,05%) memilih 

aqad ijarah, sebanyak 4 orang (1,61%) memilih aqad al-qardhul hasan, 

sebanyak 2 orang (0,81%) memilih aqad salam, sebanyak 1 orang (0,40%) 

memilih aqad istishna, sebanyak 38 orang (15,32%) memilih aqad 

wadi’ah, sebanyak 3 orang (1,21%) memilih aqad kafalah, dan sebanyak 2 

orang (0,81%) memilih aqad as-sharf. Artinya responden terbanyak 

memilih aqad mudharabah. 

Adapun faktor responden terbanyak memilih aqad mudharabah 

dibanding aqad lainnya dikarenakan, aqad mudharabah termasuk jenis 

aqad yang sudah tidak asing lagi (familiar) bagi responden. Misal, kata 

mudharabah banyak terdapat di brosur-brosur perbankan syariah, sebagai 

salah satu aqad yang sering digunakan dalam transaksi tabungan maupun 

pembiayaan. Selain itu kata mudharabah mudah diingat oleh responden 

dalam hal ini adalah mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Fatah Palembang. Dibandingkan 

dengan aqad hiwalah dan aqad istishna yang kurang familiar bagi 
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responden karena kedua aqad tersebut kurang sering digunakan dalam 

transaski tabungan atau pembiyaan perbankan syariah. 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah Berdasarkan Tahun Akademik 2013-2014 

No. 
Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah 

Jawaban 

Responden  

Persentase 

(%) 

1 Murabahah 26 19,85 

2 Mudharabah 45 34,35 

3 Musyarakah 13 9,92 

4 Wakalah 5 3,82 

5 Ar-rahn 4 3,05 

6 Ijarah 7 5,34 

7 Al-qardhul Hasan 1 0,76 

8 Salam 1 0,76 

9 Istishna 1 0,76 

10 Wadi'ah 26 19,85 

11 Kafalah 2 1,53 

Jumlah 131 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden mengenai jenis-jenis aqad perbankan syariah berdasarkan tahun 

akademik 2013-2014 sebanyak 26 orang (19,85%) memilih aqad 

murabahah, sebanyak 45 orang (34,35%) memilih aqad mudharabah, 

sebanyak 13 orang (9,92%) memilih aqad musyarakah, sebanyak 5orang 

(3,82%) memilih aqad wakalah, sebanyak 4 orang (5,34%) memilih aqad 

ar-rahn, sebanyak 7 orang (5,47%) memilih aqad ijarah, sebanyak 1 

orang (0,76%) memilih aqad al-qardhul hasan, sebanyak 1 orang ( 0,76%) 

sebanyak 1 orang (0,76%), memilih aqad istishna, sebanyak 26 orang 
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(19,85%) memilih aqad wadi’ah, sebanyak 2 orang (1,53%) memilih aqad 

kafalah. Artinya responden terbanyak berdasarkan tahun akademik 2013-

2014 memilih aqad mudharabah. 

Adapun faktor responden terbanyak berdasarkan tahun akademik 

2013-2014 memilih aqad mudharabah, dikarenakan mahasiswa tahun 

akademik 2013-2014 sudah mendapatkan mata kuliah terkait jenis-jenis 

aqad lebih mendalam seperti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, mata kuliah Fiqh 

Muamalah serta mata kuliah lain yang terkait dengan pembahasan 

mengenai aqad. Mahasiswa D3 Perbankan Syariah tahun akademik 2013-

2014 diwajibkan untuk lebih mengetahui, memahami serta menguasai 

jenis-jenis aqad perbankan syariah baik secara teori maupun praktik 

dibanding mahasiswa D3 Perbankan Syariah tahun akademik 2014-2015 

dan mahasiswa tahun akademik 2015-2016.  

Hal ini dikarenakan setelah mahasiswa D3 Perbankan Syariah 

tahun akademik 2013-2014 dinyatakan lulus dari UIN Raden Fatah 

Palembang, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan ilmu dan 

pengetahuan yang sudah didapat dengan sebaiknya terutama apabila 

mahasiswa bekerja didunia perbankan. Selain itu juga untuk menambah 

pengalaman serta wawasan mahasiswa dalam dunia perbankan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam mengarahkan mahasiswa untuk melakukan 

kegiatan magang di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah selama 1 
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bulan. Jadi mahasiswa sudah mendapatkan pengetahuan tentang jenis-jenis 

aqad perbankan syariah, baik secara teori maupun praktik. 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah Berdasarkan Tahun Akademik 2014-2015 

No. 
Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah 

Jawaban 

Responden  

Persentase 

(%) 

1 Murabahah 11 16,92 

2 Mudharabah 20 30,77 

3 Musyarakah 10 15,38 

4 Ar-rahn 5 7,69 

5 Ijarah 7 10,77 

6 Al-qardhul Hasan 1 1,54 

7 Wadi'ah 8 12,31 

8 Kafalah 1 1,54 

9 As-Sharf 2 3,08 

Jumlah 65 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden mengenai jenis-jenis aqad perbankan syariah berdasarkan tahun 

akademik 2014-2015 sebanyak 11 orang (16,92%) memilih aqad 

murabahah, sebanyak 20 orang (30,77%) memilih aqad mudharabah, 

sebanyak 10 orang (15,38%) memilih aqad musyarakah, sebanyak 5 orang 

(7,69%) memilih aqad ar-rahn, sebanyak 7 orang (10,77%) memilih aqad 

ijarah, sebanyak 1 orang (1,54%) memilih aqad al-qardhul hasan, 

sebanyak 8 orang (12,31%) memilih aqad wadi’ah, sebanyak 1 orang 

(1,54%) memilih aqad kafalah dan sebanyak 2 orang (3,08%) memilih 

aqad as-sharf. Artinya responden terbanyak berdasarkan tahun akademik 

2014-2015 memilih aqad mudharabah. 
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Hal dikarenakan mahasiswa tahun akademik 2014-2015 sudah 

diajarkan mata kuliah Fiqh Muamalah untuk mengenali jenis-jenis aqad 

perbankan syariah dan aqad mudharabah merupakan salah satu jenis aqad 

yang banyak dikenali dibanding aqad lain. 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah Berdasarkan Tahun Akademik 2015-2016 

No. 
Jenis-jenis Aqad Perbankan 

Syariah 

Jawaban 

Responden  

Persentase 

(%) 

1 Murabahah 7 13,46 

2 Mudharabah 26 50,00 

3 Musyarakah 7 13,46 

4 Hiwalah 1 1,92 

6 Ar-rahn 3 5,77 

7 Ijarah 1 1,92 

8 Al-qardhul Hasan 2 3,85 

9 Salam 1 1,92 

11 Wadi'ah 4 7,69 

Jumlah 52 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa distribusi jawaban 

responden mengenai jenis-jenis aqad perbankan syariah berdasarkan tahun 

akademik 2015-2016 sebanyak 7 orang (13,46%) memilih aqad 

murabahah, sebanyak 26 orang (50,00%) memilih aqad mudharabah, 

sebanyak 7 orang (13,46%) memilih aqad musyarakah, sebanyak 1 orang 

(1,92%) memilih aqad hiwalah, sebanyak 3 orang (5,77%) memilih aqad 

ar-rahn, sebanyak 1 orang (1,92%) memilih aqad ijarah, sebanyak 2 

orang (3,85%) memilih aqad al-qardhul hasan, sebanyak 1 orang (1,92%) 

memilih aqad salam, sebanyak 4 orang (7,69%) memilih aqad wadi’ah. 
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Artinya responden terbanyak berdasarkan tahun akademik 2015-2016 

memilih aqad mudharabah.Sama halnya dengan mahasiswa tahun 

akademik 2014-2015, mahasiswa tahun akademik 2015-2016 juga sudah 

diajarkan mata kuliah Fiqh Muamalah untuk mengenali jenis-jenis aqad 

perbankan syariah dan aqad mudharabah merupakan salah satu jenis aqad 

yang banyak dikenali dibanding aqad lain. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa jenis aqad perbankan syariah 

yang banyak diketahui oleh responden berdasarkan tahun akademik 2013-

2014 sampai dengan tahun akademik 2015-2016 adalah aqad mudharabah 

(aqad bagi hasil). 

C. Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian menggunakan kuesioner maka hasil 

yang didapat dari data tersebut adalah sebagian besar mahasiswa D3 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden 

Fatah Palembang merupakan nasabah salah satu bank syariah di 

Palembang yaitu Bank Sumsel Babel Syariah. Hal ini merupakan hasil dari 

bentuk kerjasama antara Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah 

Palembang dengan Bank Sumsel Babel Syariah yang mewajibkan setiap 

mahasiswanya untuk menjadi nasabah Bank Sumsel Babel Syariah, 

dimana terdapat kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berfungsi 

sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

Selain itu dari data tersebut didapat hasil bahwa sebagian besar 

mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
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(FEBI) UIN Raden Fatah Palembang sudah mengetahui terdapat aqad  di 

Perbankan Syariah, dan hampir seluruh mahasiswa sudah paham maksud 

dari jenis-jenis aqad perbankan syariah tersebut, terutama aqad 

mudharabah. Sebagian besar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian 

dari masing-masing jenis aqad perbankan syariah tersebut. Dilihat dari 

total keseluruhan responden berdasarkan tahun akademik 2013-2014 

sampai dengan 2015-2016 yang memilih aqad mudharabah sebagai aqad 

yang paling banyak diketahui. Hal ini disebabkan karena sebagian 

mahasiswa sudah diajarkan mata kuliah yang berkaitan dengan jenis-jenis 

aqad perbankan syariah seperti mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah dan mata kuliah 

Fiqh Muamalah. Selain itu mahasiswa juga sudah melaksanakan kegiatan 

magang di Lembaga Keuangan Perbankan Syariah selama 1 bulan dalam 

rangka menambah wawasan serta pengalaman mahasiswa di dunia 

perbankan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa 

mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) UIN Raden Fatah Palembang mengetahui jenis-jenis aqad 

Perbankan Syariah. Terdapat 14  jenis-jenis aqad  perbankan syariah  yang 

diketahui oleh mahasiswa.  

Aqad mudharabah merupakan aqad yang paling banyak diketahui 

oleh mahasiswa karena, sebagian mahasiswa sudah diajarkan mata kuliah 

yang berkaitan dengan jenis-jenis aqad perbankan syariah, seperti mata 

kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya serta mata kuliah Fiqh Muamalah. Selain itu mahasiswa juga 

sudah melaksanakan kegiatan magang di Lembaga Keuangan Perbankan 

Syariah selama 1 bulan, dalam rangka menambah wawasan serta 

pengalaman mahasiswa di dunia perbankan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 

masukan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden 

Fatah Palembang yaitu, untuk berupaya meningkatkan kompetensi dan 

metode mengajar para dosen yang memberikan mata kuliah terkait jenis-

jenis aqad perbankan syariah, sehingga dapat lebih memahami materi 

mengenai jenis-jenis aqad  perbankan syariah. Hal ini dikarenakan, 
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apabila para dosen memiliki kompetensi dan metode mengajar yang tinggi, 

dapat menjadikan mahasiswa lebih paham terhadap jenis-jenis aqad 

perbankan syariah, bukan hanya aqad mudharabah saja akan tetapi 

seluruh jenis-jenis aqad perbankan syariah.  

Kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden 

Fatah Palembang diharapkan untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan 

mahasiswa, seperti Laboratorium Bank Mini sebagai tempat praktikum, 

serta melengkapi perpustakaan dengan sumber bacaan (referensi) yang 

dibutuhkan mahasiswa D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Fatah Palembang dalam berbagai mata 

kuliah terkait seperti buku Produk dan Jenis Aqad Perbankan Syariah. 
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