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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Persepsi  

Kajian tentang persepsi menimbulkan diskusi menarik yang 

melibatkan para ahli. Menurut Marjuki (2004: 65) ada dua faktor yang 

membentuk persepsi, pertama : stimuli fisik yang disebut faktor struktural. 

Kedua berasal dari kebutuhan, situasi kesementaraan, pengalaman dan hal lain 

yang berasal dari memori yang disebut sebagai faktor fungsional.  

Dalam penelitian ini persepsi dilihat sejalan dengan teori struktural. 

Fungsional di atas, yakni pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran kesan. 

Persepsi dengan demikian tidak saja keterkaitan dengan aktifitas dari faktor 

struktural individual seperti sensasi, perhatian, motivasi dan memori, akan 

tetapi berkaitan dengan faktor fungsional sosial termasuk kategori terakhir 

adalah pengaruh interpersonal, nilai-nilai cultural, dan harapan-harapan yang 

dipelajari secara sosial yang akhirnya membentuk pesan, tanggapan dan 

pendapat terhadap obyek dan peristiwa sosial. Perilaku manusia pada dasarnya 

terjadi sebagai tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan luar 

diri manusia. Tanggapan terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan 

tersebut akan menentukan persepsi dan sikap manusia sebagai reaksi terhadap 

stimulus yang sama.   

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan kemudian 
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seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterprestasikan masukan-masukan 

informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian 

menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.  

 

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut Toha (2003: 154) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut :  

a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.  

b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek.  

Menurut Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:  

a. Objek yang dipersepsi  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor baik yang dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

ataupun datang dari dalam diri individu yang bersangkutan.   

b.  Alat indera, syaraf dan susunan syaraf  

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang 

dapat membentuk persepsi seseorang.  

 



 14 

c. Perhatian  

Merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan 

objek. Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu 

sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu 

objek, stimulus, meskipun objek tersebut  benar-benar sama. Persepsi 

seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat 

ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-

perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan 

dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi 

dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, 

proses belajar, dan pengetahuannya. Dengan demikian, persepsi nasabah 

adalah proses nasabah dalam menyeleksi, mengatur, menginterprestasikan 

masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada 

kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang 

berarti dari nasabah.  

 

2.3 Perilaku Konsumen 

Menurut Peter dan Olson (2010:5) dalam Suryani (2013:5) Perilaku 

konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku 

konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang secara terus 

menerus mengalami perubahan. Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai interaksi yang dinamis mengenai perasaan, 
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kognisi, perilaku, dan lingkungan di mana individu melakukan pertukaran 

dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Yang harus dipahami dalam memahami perilaku konsumen menurut 

Blackwell, Miniard, dan Engel (2006) dalam Suryani (2013:5) agar dapat 

memahami perilaku konsumen secara tepat pemasar perlu memperhatikan 

tindakan langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan, 

mengonsumsi dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. 

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Schiffman dan Kanuk 

(2007:6) bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji 

bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumberdaya yang 

tersedia dan dimiliki (waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang atau 

jasa yang nantinya akan dikonsumsi. Dalam studi ini juga dikaji tentang apa 

yang mereka beli, mengapa mereka beli, dimana mereka membeli dan 

bagaimana mereka membeli (seberap sering) dan menggunakanya. 

Faktor internal konsumen seperti persepsi, motivasi, pembelajaran, 

sikap, kepribadian, dan gaya hidup akan berpengaruh terhadap preferensi 

produk dan merek dalam pengambilan keputusan konsumen. Pengaruh sosial 

seperti budaya, sub-budaya, kelas sosial, dan keanggotaan kelompok juga 

perlu diperhatikan oleh pemasar karena dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Faktor situsional seperti lingkungan fisik dan waktu 

meskipun sifatnya sulit dikendalikan oleh pemasar, namun jika pemasar dapat 

memahami secara tepat faktor tersebut akan bermanfaat dalam mempengaruhi 

konsumen (Suryani,2013:6). 
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2.4 Persepsi Konsumen 

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti 

dan masuk akal mengenai dunia (Schiffman dan Kanuk,2007:137). 

Proses persepsi diawali oleh stimuli yang mengenai indera konsumen. 

Stimuli yang merupakan  segala sesuatu yang mengenai indera dan 

menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya segala 

sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, dan segala 

sesuatu yang bisa diraba. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut 

sebagai sensory receptor (organ manusia yang menerima input stimuli atau 

indera)(suryani,2013:75). 

 

2.5 Proses Persepsi 

Persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang kompleks 

yang melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat 

dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasi, dan 

menginteprestasikan stimuli sehingga konsumen dapat memberikan makna 

atau suatu obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh pemasar tidak akan 

berarti jika konsumen memiliki persepsi yang berbeda dengan yang 

dikehendaki pemasar (Suryani,2013:78). 

2.5.1 Seleksi  

Proses persepsi diawali oleh adanya stimuli yang mengenai 

panca indera yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam 

bentuknya dan yang akan dijadikan sasaran selalu indera konsumen. 

Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari luar individu 
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(seperti aroma, iklan, dll) serta berasal dari dalam individu seperti 

rapan, kebutuhan, dan pengalaman. Dalam konteks perilaku konsumen 

stimuli yang berpengaruh pada persepsi konsumen adalah semua usaha 

yang dilakukan oleh pemasar melalui strategi pemasarannya 

(Suryani,2013:78). 

2.5.2 Pengorganisasian 

Setelah memilih stimuli, konsumen akan megorganisasikannya 

dengan cara mengelompokkan, dan menghubung-hubungkan dengan 

stimuli lain agar dapat ditafsirkan, sehingga mempunyai makna 

(Suryani,2013:82). 

2.5.3 Intepretasi 

Setelah konsumen mengorganisir stimuli dan mengaitkannya 

dengan informasi yang dimiliki, maka agar stimuli tersebut 

mempunyai makna, konsumen mengintepretasikan atau memberi arti 

stimuli tersebut. Pada tahap intepretasi ini konsumen secara sadar atau 

tidak sadar akan mengaitkan dengan semua informasi yang dimilikinya 

agar mampu memberikan makna yang tepat. Dalam proses ini 

pengalaman dan kondisi psikologis konsumen seperti kebutuhan, 

harapan, dan kepentingan akan berperan penting dalam 

mengintpretasikan stimuli (Suryani,2013:83). 

 

2.6 Sharia Compliance  

Menurut standar AAOIFI (2013) salah satu pilar penting dalam 

pengembangan lembaga keuangan syariah adalah syariah compliance. Pilar 

inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dengan 
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lembaga keuangan konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-

prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan 

pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

Pemerintah telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang memposisikan 

Dewan Pengawas Syariah secara strategis untuk memastikan kepatuhan akan 

prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah. Menurut 

(Antonio: 2001) prinsip-prinsip syariah compliance dalam lembaga keuangan 

syariah/ BMT meliputi:  

a. Non Riba  

Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Sedangkan 

menurut istilah teknis riba berarti pengambilan dari harta pokok atau 

modal secara batil. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. 

Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok 

pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun 

kelompok kedua, riba jual beli terbagi lagi menjadi riba fadhl dan riba 

nasiah. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba Jahiliyyah adalah utang 

yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu 

membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan. Riba fadhl adalah 

pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, 

sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang 

ribawi. Riba nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan 

jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi 
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lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau 

penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan 

kemudian. Dalam hal ini lembaga keungan syariah tidak menggunakan 

bunga sehingga bebas riba dalam transaksinya. Hal ini berdasarkan Al 

Quran Surah Al Baqarah [2]:275 yaitu : 

                    

                             

                             

                             

      

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan 

merekayang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni- penghunineraka;mereka kekal didalamnya”. 

b. Zakat  

Zakat merupakan instrumen keadilan dan kesetaraan dalam Islam. 

Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani perbedaan sosial dalam 

masyarakat dan agar kaum muslimin mampu menjalani kehidupan sosial 

dan material yang bermartabat dan memuaskan. Dalam BMT yaitu adanya 

Baitul Maal sebagai pengelola zakat, infak, shodaqoh. 
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c. Menjauhi Haram  

Sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah 

sesuai yang telah diajarkan dalam Alquran dan Hadist. Oleh karena itu, 

untuk memastikan bahwa praktek dan aktivitas keuangan syariah tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, maka diharapkan lembaga keuangan 

syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini beranggotakan  

para ahli hukum Islam yang bertindak sebagai auditor dan penasihat 

syariah yang independen. Aturan tegas mengenai investasi beretika harus 

dijalankan. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak boleh 

mendanai aktivitas atau item yang haram, seperti perdagangan minuman 

keras, obat-obatan terlarang atau daging babi. Selain itu, lembaga 

keuangan syariah juga didorong untuk memprioritaskan produksi barang-

barang primer untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.  

d. Menjauhi Gharar dan Maysir 

Menurut Hasan (2008:147) gharar artinya keraguan, tipuan atau 

tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Menurut Heri dan Hendi 

(2004:84) dalam Sofiyah (2015) maysir adalah Perbatan yang dilakukan 

untuk mencari keuntungan dengan informasi yang tidak pasti. Alquran 

melarang secara tegas segala bentuk perjudian (QS. 5:90-91). Islam juga 

mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi. 

Hukum Islam menetapkan bahwa demi kepentingan transaksi yang adil 

dan etis, pengayaan diri melalui permainan judi harus dilarang. Islam juga 

melarang transaksi ekonomi yang melibatkan unsur spekulasi, gharar. 

Dalam hal ini lembaga keuangan syariah dilarang memberikan 
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pembiayaan untuk hal-hal yang bersifat perjudian/ spekulasi. Hal ini 

berdasarkan  Al Quran Surah An Nisa’ 4: 29:  

                        

                    

      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

denganjalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

e. Takaful   

Takaful adalah kata benda yang berasal dari kata kerja bahasa arab 

kafala, yang berarti memperhatikan kebutuhan seseorang. Pada 

hakikatnya, konsep takaful didasarkan pada rasa solidaritas, 

responsibilitas, dan persaudaraan antara para anggota yang bersepakat 

untuk bersama-sama menanggung kerugian tertentu yang dibayarkan dari 

aset yang telah ditetapkan. Dengan demikian, praktek ini sesuai dengan 

apa yang disebut dalam konteks yang berbeda sebagai asuransi bersama 

(mutual insurance), karena para anggotanya menjadi penjamin (insurer) 

dan juga yang terjamin (insured). Dalam biaya administrasi pembiayaan 

lembaga keuangan syariah biasanya sudah termasuk untuk takaful/asuransi 

syariah. 

 

2.7 Indikator Kepatuhan Syariah (sharia Compliance) 

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara 

kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. 
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Indikator-indikator tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi 

acuan bagi manajemen Lembaga Keuangan Syariah dalam mengoperasikan 

Lembaga Keuangan Syariah. Kepatuhan syariah dinilai berdasarkan pada 

indikator-indikator berikut ini, apakah operasional Lembaga Keuangan 

Syariah telah dilaksanakan sesuai dengan indikator umum kepatuhan syariah 

tersebut. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut (Sutedi, 2009: 

146): 

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran 

dana sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang berlaku 

b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan 

prinsip-prinsip syariah. 

c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai 

dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 

d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. 

e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 

f. Terdapat dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas 

keseluruhan aktivitas operasional lembaga keuangan syariah 

g. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut 

syariah. 

Adapun pengukuran indikator sharia compliance yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu:  
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2.7.1 Laporan Keuangan 

Indikator laporan keuangan ini merujuk pada indikator poin ke 

tiga yaitu: Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara 

wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian tersetruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.Tujuan 

laporan keuangan untuk umum adalah memberikan informasi tentang 

posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan 

pertanggungjawaban (Stewardship) manajemen atas penggunaan 

sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2007). 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) dalam Martasari 

dan Mardian (2014), pelaporan Keuangan Lembaga  Syariah 

berdasarkan PSAK 101, menyebutkan bahwa lembaga  syariah tidak 

hanya melaporkan neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan 

catatan atas laporan keuangan, namun juga berkewajiban untuk 

melaporkan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber 

dan penggunaan dana kebajikan. 

Berdasarkan pijakan agama, maka ada tiga dimensi yang saling 

berhubungan, yaitu: 

1) Mencari keridhaan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan 

keadilan sosio-ekonomi; 
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2) Merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan 

memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan 

3) Mengejar kepentingan-pribadi, yaitu: memenuhi kebutuhan sendiri. 

Pemenuhan ketiga bagian bentuk aktivitas ini adalah termasuk 

dalam ibadah.  

Dengan kata lain, akuntansi dapat dianggap sebagai suatu 

aktivitas ibadah bagi seorang muslim. Ketiga dimensi itu saling 

berhubungan untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, 

dan hak individu, dengan berdasarkan prinsip syariah yang dapat 

diamati (Muhammad, 2002:113). 

2.7.2 Produk 

Indikator produk ini merujuk pada indikator poin ke lima, 

yaitu: Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan 

syariah. Menurut Chotima (2014) Produk merupakan segala sesuatu 

yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk memuaskan 

suatu keinginan nasabah.Agar produk yang dibuat laku dipasaran, 

maka penciptaan produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang 

sesuai dengan keinginan nasabah.Sedangkan menurut Arifin dan 

Khotimah (2014), produk merupakan semua hal yang dapat di 

tawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisi, penggunaan, 

atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. 

Produk yang di tawarkan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yaitu 

produk Pinjaman (Pembiayaan) antara lain : 

1) Murobahah, Yaitu pembiayaan untuk jual-beli dengan pembayaran 

jatuh tempo. 
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2) Bai’u Bitsaman Ajil, Yaitu jual-beli dengan pembayaran angsuran 

rutin. 

3) Ijaroh, Yaitu sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran 

angsuran atau tangguh. Misalnya; pembiayaan untuk sewa ruko 

(tempat usaha). 

4) Musyarokah, Yaitu tambahan modal untuk usaha anggota/nasabah 

dengan pengembalian secara angsuran atau tangguh dan bagi 

hasilnya ditentukan berdasarkan komposisi modal dan kesepakatan 

bersama. 

5) Mudhorobah, Yaitu pembiayaan modal usaha penuh dari BMT 

kepada anggota/nasabah untuk mengelola sebuah usaha dan bagi 

hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

6) Ar-Rahn (Gadai), Yaitu pembiayaan dengan jeminan barang 

bergerak ataupun surat berharga yang dititipkan di BMT. BMT 

menerapkan sistem keuntungan atau biaya pemeliharaan 

penyimpanan barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. 

7) Qordhul Hassan, Yaitu pembiayaan lunak yang dikhususkan untuk 

kaum dhuafa atau orang yang sangat membutuhkan. 

Dan produk yang di tawarkan BMT selanjutnya yaitu produk 

Simpanan BMT antara lain : 

1) Simpanan amanah 

2) Simpanan wadiah 

3) Simpanan pendidikan 

4) Simpanan walimah 
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5) Simpanan idul fitri 

6) Simpanan qurban/ aqiqoh 

7) Simpanan haji 

8) Simpanan mudhorobah berjangka (deposito) 

2.7.3 Pelayanan 

Indikator pelayanan yang digunanakan pada penelitian ini 

merujuk pada poin ke empat, yaitu: Lingkungan kerja dan corporate 

culture sesuai dengan syariah. 

Pelayanan menurut Sumantri (2014) adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun, dimana pelayanan merupakan prilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 

Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan 

keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa barang 

atau jasa yang berkualitas dengan harga bersaing.Penyerahan lebih 

cepat, dan pelayanan yang baik kepada para pelanggan.Untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan pada industri jasa, pelayanan sangat 

penting dikelola perusahaan dengan baik (Ariani, 2007). 

Menurut Ramadhaning (2012) bahwa kualitas pelayanan lebih 

menitik-beratkan pada kepuasan pelanggan, dimana kualitas pelayanan 

berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. 
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Pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat dicapai 

secara konsisten dengan memperbaiki pelayan dan memberikan 

perhatian khusus pada standar kinerja karyawan baik internal maupun 

eksternal. 

2.7.4 Akad 

Indikator akad yang digunakan pada penelitian ini merujuk 

pada indikator poin pertama, yaitu:Akad atau kontrak yang digunakan 

untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan aturan syariah yang berlaku. 

Lafal akad berasal dari lafal arabal’aqd yang berarti 

pengikatan, perjanjian atau permufakatan al-ittifaq.Secara termologi 

fiqih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan 

ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Haroen, 

2000). Jadi, akad adalah suatu perikatan, perjanjian yang ditandai 

adanya pernyataan melalui ikatan (ijab) dan pernyataan menerima 

ikatan (qabul) sesuai dengan syariah Islamiyah, yang mempengaruhi 

objek yang perikatan oleh pelaku perikatan. Dari pengertian ini, dalam 

akad ada minimal dua pihak yang melakukan perikatan, kemudian 

adanya objek perikatan yang disertai dengan ijab dan qabul untuk 

terlaksananya perikatan tersebut (Wiyono dan Maulani, 2012:23) 

Menurut Choirudin (2016), dalam hukum ekonomi Islam 

dikenal dua jenis akad yaitu: 
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1) Akad Tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan 

murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari 

Allah Ta’ala, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” atau 

motif untuk mencari keuntungan, misalnya Al-qard. 

2) Akad Tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi 

semuanya, misalnya murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah 

mutahiyabittammlik, mudharabah, serta musyarakah. 

Demikian penjelasan terkait persepsi dan penerapan sharia 

compliance beserta beberapa indikator penelitian yang dilihat pada 

bagian laporan keuangan perbankan syariah, produk, pelayanan, dan 

akad yang mengacu pada beberapa literatur. 

2.7.5 Terdapat Dewan Pengawas Syariah 

Sutedi (2009:147-148) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh 

Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga 

keuangan syariah. Anggota DPS terdiri dari para pakar di bidang 

syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi 

perbankan.  

Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah 

di perbankan syariah. DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha bank 

syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang 

telah difatwakan oleh DSN. Oleh karena itu, untuk melakukan 
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pengawasan tersebut anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan 

yang integral, yaitu ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan 

Islam modern. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh 

DPS belum berjalan secara optimal. Ada beberapa faktor utama yang 

menyebabkan peran dan fungsi DPS di bank syariah belum optimal, 

antara lain (Sutedi, 2009:150):  

1) Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh 

DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme 

pengawasan syariah dalam perbankan syariah saat ini,  

2) Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, 

akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis, 

3) Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS 

dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam 

bank syariah. 

Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat 

kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi 

sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan 

internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi 

seluruh stakeholder bank syariah (Sutedi, 2009:151).  

2.7.6 Adanya Dana Zakat 

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki dwifungsi 

di masyarakat, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis 

(tijarah) bank syariah tercermin dari kegiatan menghimpun dan 
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menyalurkan dana di masyarakat. Sedangkan fungsi sosial (tabarru’) 

bank syariah dalam bentuk baitul maal, yaitu menerima dana yang 

berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya 

kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Usman, 

2012:121-122). Dengan adanya fungsi sosial, bank syariah selaku 

pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan saja namun juga 

sebagai badan sosial di masyarakat yang memberikan kontribusi bagi 

pengembangan perekonomian masyarakat. 

2.7.7 Sumber dana sesuai dengan syariah  

Salah satu fungsi lembaga keuangan syariah adalah 

menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber 

penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. 

Dalam urusan muamalah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa 

semuanya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa ketika suatu transaksi baru muncul 

dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi 

tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil 

Al-Qur’an dan hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun 

implisit (Karim,2010:29-30).  

 

2.8 BMT dalam Perspektif Islam 

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu sistem keuangan dalam 

hukum Islam (syariah).Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan 

dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan 
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mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada 

usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Haram objek transaksinya karena 

barang/jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) 

dalam hukum islam.  

Lembaga Keuangan Syariah/ Islam adalah lembaga keuangan/ 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-

quran dan Hadist Nabi SAW atau dengan kata lain, bank Islam adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang yang 

pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Oleh karena itu, 

lembaga keangan akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan 

barang dagangan utama. 

1. Riba 

Secara bahasa secara bahasa adalah tambahan. Secara umum yaitu 

pengambilan tambahan dari pokok, baik dalam jual beli maupun pinjam-

meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam 

islam. 

                        

Artinya : “Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

bebuat dosa”. (QS. Al-Baqarah: 276) 

 

Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa Allah SWT telah 

memberikan dan menyuburkan rizeki kepada umatnya di bumi ini. Maka 

kita sebagai umat yang taat dan patuh pada aturan islam seharusnya 
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mencari rezeki dengan cara yang halal, melakukan transaksi yang bersih 

dan tidak melakukan dosa riba. Seandainya kita tlah melakukan riba, 

segeralah memohon ampun kepada Allah SWT.Sesungguhnya Allah SWT 

tidak menyukai orang yang terus-terusan berada dalam kekafiran. 

Diriwayatkan dari abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesugguhnya kamu benar-benar diperintakan untuk 

mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat, 

sehingga kambing yang tidak bertanduk (sewaktu didunia pernah 

bertanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk”. (HR: 

Muslim) 

Maksud dari arti ayat diatas bahwa, kita sebagai umat muslim 

percaya pada hari kiamat, segala bentuk hutang yang belum diselesaikan di 

dunia, pada hari kiamat nanti akan di perintahkan untuk mengembalikan 

hak-hak kepada pemiliknya. Mengembalikan hak yang sama seperti 

dengan apa yang sewaktu di dunia. 

2. Maysir  

Maysir atau judi didalam syariat Islam hukumnya haram, 

berdasarkan dalil-dalil berikut: 

                       

                 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomar, judi, 

anshob (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan 

anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. 

Maka menjauhlah kalian pada perbuatan-perbuatan itu agar 

kalian beruntung”. (QS. Al-Maidah: 90) 



 33 

Maksud dari ayat di atas adalah, segala bentuk yang merugikan diri 

sendiri atau orang lain di larang dalam islam, seperti minum-minuman 

keras, judi, berkorban untuk berhala, karena itu termasuk perbuatan setan, 

dan setan adalah musuh yang nyata. Maka kita sebagai umat islam 

menjauhlah dari perbuatan tersebut, agar kita slalu di lindungiNya dan 

beruntung di dunia dan akhirat. 

Dari Ibnu abbas…kemudian Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya 

Allah mengharamkan kepadaku (keragu-raguan rowi) atau telah 

diharamkan khomar, judi dan gendang”. (Hadist Sunan No 3696 Kitabul 

Asyribati). 

Maksud dari ayat tersebut adalah, bahwa sifat keragu-raguan 

adalah haram, karena keragu-raguan menimbulkan antara beruntungan dan 

tidak beruntung, sehingga jika kita berada pada ketidak beruntungan akan 

menimbulkan kebencian, dendam antar sesama. Maka dari itu judi, 

khomar dan gendang  diharamkan. 

3. Gharar 

Segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas (uncertainty) dan 

spekulatif sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Menurut 

mahzab Imam Safi’I serperti dalam kitab Qalyubi wa Umairah: “Gharar 

itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita 

dan akibat yang mungkin muncul adalah yang paling kita takuti”. 

Sedangkan menurut imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang 

dilarang dalam syariat islam. dan gharar menurut Immam qarafi 
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mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan 

tegas, apakah efek  akad akan terlaksana atau tidak, seperti jual-beli ikan 

yang masih didalam air (tambak). 

                         

                     

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) 

kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 

dapat memakan sebahagiaan dari pada harta benda orang lain 

itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 

(QS. Al-Baqarah:188) 

 

Maksud ayat diatas adalah, sebagai sesama muslim, kita dianjurkan 

hidup berdamai dan tolong menolong. Maka janganlah kita saling 

memakan harta sesama muslim dengan jalan yang tidak di ridhai Allah 

SWT, apalagi sampai urusan yang batil tersebut di bawa-bawa ke hakim 

hanya untuk memakan harta dari sesama saudara itu sendiri, dan kamu 

menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah dosa, namun kamu tetap 

melakukanya. 

 

2.9 Desain Penelitian 

Desain penelitian pada penelitian ini adalah : 

Gambar 2.1 

Desain Penelitian 

 

        

 

 

 

Persepsi nasabah  

 

Sharia Compliance 

1. Laporan Keuangan 

2. Produk 

3. Pelayanan 

4. Akad 

5. Terdapat DPS 

6. Adanya dana Zakat 

7. Sumber dana halal 
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2.10 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sofiyah (2015) pada 

BMT Indoarta Syariah Temanggung, BMT BIMA Magelang dan BMT Anda 

Salatiga yang berjudul  Pengaruh Persepsi Anggota Pada Syariah Compliance 

dan Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi 

Kasus Di BMT Indoarta Syariah Temanggung, BMT Bima Magelang, dan 

BMT Anda Salatiga) menyimpulkan bahwa perspektif anggota atau nasabah 

secara sendiri-sendiri dan bersama-sama memberikan kontribusi terhadap 

meningkatnya keputusan pengambilan pembiayaan murabahah. Faktor 

selanjutnya adalah margin juga mempunyai pengaruh yang juga cukup 

signifikan karena ingin anggota atau nasabah ingin memperoleh pembiayaan 

dengan margin yang murah atau ringan. Selain itu, lembaga keuangan syariah 

seperti BMT adalah lembaga yang menjual kepercayaan kepada masyarakat. 

Oleh karena itu seyogyanya kepercayaan itu dijaga sebaik mungkin. 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Martasari dan 

Mardian (2014) dengan tujuan untuk mengetahui “persepsi masyarakat 

terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah di kecamatan 

Barabai”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

survey. Dengan tujuan untuk menyoroti perspektif mereka tentang pelaporan 

keuangan, jasa, produk, lingkungan dan GCG, fokus dengan pendekatan 

kepatuhan yaitu kontrak, maqasid syariah, halal haram, dokumentasi dan 

pelaporan keuangan. Penelitian ini melibatkan masyarakat yang berbeda 

seperti dosen, mahasiswa, BUMN, karyawan, PNS, pedagang, dll sebagai 

responden. Sampel terdiri dari 114 responden dengan random sampling. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap praktik kepatuhan syariah di Bank Syariah di kecamatan Barabai 

adalah netral dengan rata-rata skor 3.39. 

Peneletian Lutfinanda dan Sinarasri (2014) “Analisis pengaruh 

pengungkapan shariah compliance terhadap kepatuhan perbankan syariah 

pada prinsip syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

manajer dan sikap akuntan dan keyakinan dalam praktek pengungkapan 

kepatuhan syariah dalam prinsip-prinsip islam di bank syariah. Populasi 

sampel untuk penelitian ini adalah akuntan dan manajer dari BPR syariah di 

semarang. Data analisis menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan untuk 

menguji hipotesis ini menggunakan uji t dan uji F dengan tingkat kepercayaan 

5%. 

Penelitian Amir Muallim (2003) yang berjudul Persepsi Masyarakat 

Terhadap Lembaga Keuangan Syariah menyimpulkan bahwa kecurigaan dan 

ketidak puasan masyarakat tersebut didasarkan pada pengalaman interaksi 

dengan sejumlah lembaga keuangan syariah (khususnya BMT) yang belum 

melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Ada ambivalensi 

antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasinya di 

lapangan. Terdapat ketidakcocokan (kalau tidak dikata penyimpangan) dari 

garis syariah yang ditentukan. Hal ini menyebabkan berkurangnya 

kepercayaan dari nasabah ataupun masyarakat calon nasabah karena 

prasangka, salah interpretasi, dan bias komunikasi dari masyarakat pengguna 

jasa lembaga keuangan syariah.   
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Menurut hasil kajian yang dilaksanakan oleh Magister Studi Islam 

(2004) yang berjudul Profesionalisme Praktisi BMT di Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa mayoritas pegawai yang direkrut oleh 

BMT belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan 

institusi keuangan syariah. Realitas itu menyebabkan timbulnya isu-isu 

kontorversi yang berkembang di masyarakat seputar praktik pembiayaan yang 

diterapkan BMT.Oleh sebab itu, perlu meningkatkan purifikasi praktik 

lembaga keuangan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan 

kegiatan sesuai syariah. Penyimpangan dari konsepsi lembaga keuangan 

syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan lembaga keuangan syariah 

(BMT), yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi lembaga 

keuangan syariah.  Dari hasi kajian di atas juga mengatakan bahwa berbagai 

masalah yang dihadapi BMT ini dikarenakan munculnya BMT tidak 

diimbangi dengan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk 

terus berkembang dan berjalan dengan baik.Banyak BMT yang tenggelam dan 

bubar disebabkan oleh adanya manajemen yang kurang profesional, pengelola 

yang tidak amanah, sumber daya manusia yang kurang bekerja secara 

profesional, tidak menarik kepercayaan masyarakat, kesulitan modal dan 

sebagainya.Hal ini berakibat citra BMT di masyarakat menjadi jelek. 

Penelitian Usnah (2015) “Pandangan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Airlangga tentang kepatuhan syariah di Bank Syariah”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelanggan bank islam di 

lingkup mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 
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mengenai praktek kepatuhan syariah di bank syariah yang dilihat dari konsep 

dan indikator kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dipenelitian ini 

menggunakan Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari empat 

kelompok mahasiswa tersebut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga dari empat jurusan: Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi 

Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada empat indikator kepatuhan 

syariah yang telah di sepakati oleh empat kelompok mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yaitu, akad mereka sesuai dengan 

syariah, budaya perusahaan sesuai dengan syariah, skema pinjaman sesuai 

dengan syariah, Sumber dana halal. Sedangkan indikator yang tidak disepakati 

adalah Dewan pengawas syariah, laporan keuangan yang pelaporanya sesuai 

dengan akuntansi syariah, dan dana zakat. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama/ 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel 

penelitian 
Hasil penelitian 

1 Sofiyah 

(2015) 

Pengaruh Persepsi 

Anggota Pada 

Syariah Compliance 

Dan Margin 

Terhadap Keputusan 

Pengambilan 

Pembiayaan 

Murabahah (Studi 

Kasus Di BMT 

Indoarta Syariah 

Temanggung, BMT 

Bima Magelang, 

dan BMT Anda 

Salatiga) 

-Persepsi Anggota 

tentang syariah 

ccompliance 

- margin 

- keputusan 

pengambilan 

pembiayaan 

murabahah  

 

 

- Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

perspektif anggota atau 

nasabah secara sendiri-

sendiri dan bersama-sama 

memberikan kontribusi 

terhadap meningkatnya 

keputusan pengambilan 

pembiayaan murabahah 

- Faktor selanjutnya adalah 

margin juga mempunyai 

pengaruh yang juga cukup 

signifikan karena ingin 

anggota atau nasabah ingin 

memperoleh pembiayaan 

dengan margin yang murah 

atau ringan. Selain itu, 

lembaga keuangan syariah 
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seperti BMT adalah 

lembaga yang menjual 

kepercayaan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu 

seyogyanya kepercayaan itu 

dijaga sebaik mungkin. 

2. Laila 

Martasari 

dan Sepky 

Mardian/ 

(2014) 

Persepsi masyarakat 

terhadap penerapan 

sharia compliance 

pada bank syariah di 

kecamatan Brabai 

- Laporan keuangan 

- Produk 

- Pelayanan 

- GCG 

- Lingkungan 

- Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa 

persepsi masyarakat 

terhadap praktik kepatuhan 

syariah di Bank Islam di 

Kecamatan Barabai adalah 

netral. 

3. Akhirul 

Lutfianda 

dan 

Andwiani 

Sinarasri 

(2014) 

Analisis pengaruh 

pengungkapan 

syariah compliance 

terhadap kepatuhan 

syariah dan prinsip 

syariah 

- Sikap terhadap 

praktek 

pengungkapan 

syariah 

- Kepercayaan 

terhadap 

praktek 

pengungkapan 

syariah 

-  Semua variabel X1, X2 

dan Y dalam penelitian ini   

reliable karena >60 persen. 

4. Amir 

Muallim 

(2003)   

Persepsi 

Masyarakat 

Terhadap Lembaga 

Keuangan Syariah 

- Persepsi 

masyarakat 

- Lembaga 

keuangan 

syariah 

 

- Menyimpulkan bahwa 

kecurigaan dan 

ketidakpuasan masyarakat 

tersebut didasarkan pada 

pengalaman interaksi 

dengan sejumlah lembaga 

keuangan syariah 

(khususnya BMT) yang 

belum melaksanakan 

prinsip-prinsip syariah 

secara konsisten. Ada 

ambivalensi antara konsep 

syariah pengelolaan BMT 

dengan 

operasionalisasinya di 

lapangan. Terdapat 

ketidakcocokan (kalau 

tidak dikata 

penyimpangan) dari garis 

syariah yang ditentukan. 

Hal ini menyebabkan 

berkurangnya kepercayaan 

dari nasabah ataupun 

masyarakat calon nasabah 

karena prasangka, salah 

interpretasi, dan bias 

komunikasi dari 

masyarakat pengguna jasa 

lembaga keuangan 

syariah.   

5. Magister 

Studi Islam 

(2004)  

Profesionalisme 

Praktisi BMT di 

Kota Yogyakarta 

-

 profesio

nalisme 

- menunjukkan bahwa 

mayoritas pegawai yang 

direkrut oleh BMT belum 
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dan Kabupaten 

Sleman 

praktisi BMT 

 

mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman tentang 

pengelolaan institusi 

keuangan syariah. Realitas 

itu menyebabkan 

timbulnya isu-isu 

kontroversi yang 

berkembang di masyarakat 

seputar praktik 

pembiayaan yang 

diterapkan BMT. 

6. Siti Asmaul 

Usnah/ 

(2015) 

Pandangan 

mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis 

Universitas 

Airlangga tentang 

kepatuhan syariah di 

Bank syariah. 

- Akad sesuai 

syariah 

- Adanya dana 

zakat 

- Laporan 

keuangan 

sesuai dengan 

akuntansi 

syariah 

- Budaya 

perusahaan 

sesuai dengan 

syariah 

- Usaha yang 

dibayar sesuai 

dengan 

syariah 

- Terdapat DPS 

- Sumber dana 

halal 

- Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa ada 

empat indikator 

kepatuhan syariah yang 

telah di sepakati oleh 

empat kelompok 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Airlangga 

yaitu, akad mereka sesuai 

dengan syariah, budaya 

perusahaan sesuai dengan 

syariah, skema pinjaman 

sesuai dengann syariah, 

Sumber dana halal.  

- Sedangkan indikator 

yang tidak disepakati 

adalah Dewan pengawas 

syariah, laporan 

keaungan yang 

pelaporanya sesuai 

dengan akuntansi syariah, 

dan dana zakat. 

Sumber: Data Penelitian Terdahulu diolah  2016 


