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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki aturan mulai dari hal 

yang terkecil sampai kepada hal yang terbesar sekalipun. Demikian juga halnya 

manusia didalam kehidupan, Islam juga mengaturnya. Oleh karena itu dalam 

Islam manusia memiliki 3 hubungan dalam kehidupannya, yakni hubungannya 

dengan Allah SWT, hubungannya dengan dirinya sendiri dan hubungannya 

dengan manusia lain. Hubungan manusia dengan Allah contohnya adalah hal yang 

menyangkut akidah dan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

contohnya seperti makanan, pakaian dan akhlak, sedangkan hubungan manusia 

dengan manusia lainnya adalah muamalah salah satunya yaitu ekonomi Islam . 

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam 

yakni Al-qur’an, Al-hadits dan sumber hukum Islam lainnya. Ekonomi Islam 

sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dahulu, sebuah ekonomi yang 

berlandaskan kepada syariat Islam yang telah memajukan ekonomi umat Islam 

sejak masa Rasulullah SAW hingga Khilafah Turki Utsmani yang berlangsung 

selama 14 abad lamanya. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang 

sangat kuat dan kokoh dalam mencegah dan menghadapi kemungkinan krisis 

yang terjadi dan mampu berdiri sendiri untuk menopang berdirinya sebuah  

negara dengan ekonominya yang tangguh. 
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Ekonomi Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang 

bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain ekonomi 

Islam bermuara pada Al-qur’an dan As-sunnah nabawiyah yang berbahasa arab 

(Nasution : 2010). 

Bisnis berbasis syariah sangat berkembang pesat dewasa ini. Tidak  

hanya di negara yang mayoritas berpenduduk Islam saja, namun juga berkembang 

di negara yang penduduk Islamnya tergolong minoritas. Juga tidak hanya 

diperankan oleh muslim saja, non muslim pun ikut berperan bahkan pakar 

ekonomi dunia banyak melirik dan mengkaji ekonomi syari’ah ini dikarenakan 

telah nampak kerusakan dan kegagalan ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang 

telah diterapkan di belahan penjuru dunia. Berbeda dengan ekonomi syari’ah 

khusunya perbankan syari’ah yang masih tetap sehat- sehat saja disamping 

kegagalan sistem ekonomi lainnya.  

Hal itu terbukti ketika krisis ekonomi melanda seluruh negara yang 

menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, ajaibnya ekonomi syari’ah khususnya 

perbankan syari’ah tidak terkena dampak dari krisis tersebut padahal sistem ini 

masih belum diterapkan dengan kaffah dan masih dikekang oleh sistem ekonomi 

kapitalisme. Perkembangan ekonomi syari’ah ini juga terlihat di kota Pekanbaru 

dengan banyaknya bisnis syari’ah yang bermunculan dan juga diperankan oleh 

semua kalangan dan agama, tidak hanya muslim tetapi non muslim juga ikut 

berperan.  

Deputi pimpinan Bank Indonesia, Irwan Jubir mengatakan aset 

perbankan syari’ah di Riau yang beribukota Pekanbaru lebih tinggi dari angka 
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pertumbuhan nasional. Dimana pertumbuhan aset perbankan syari’ah nasional 

pada periode 2011 hanya mencapai 5,38 persen. Sedangkan pertumbuhan aset 

perbankan syari’ah di Riau pada periode yang sama mencapai 47,65 persen 

dibandingkan tahun lalu. Hal itu disebabkan oleh bertambahnya dana pihak ketiga 

(DPK) yang mencapai 2,15 triliun.  

Penerapan sistem ekonomi syari’ah sesungguhnya sangat dibutuhkan 

oleh semua pihak, bahkan lebih dari itu sistem ekonomi syari’ah merupakan 

kewajiban bagi sebuah negara (negara Islam) untuk menerapkannya. Bukan hanya 

karena kemaslahatannya saja, akan tetapi dikarenakan Allah SWT telah 

mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk menerapkannya seperti yang telah 

dicontohkan Rasulullah SAW sampai kepada Khalifah (penggganti Rasulullah 

SAW) di bawah naungan negara Khilafah Rasyidah (pemerintahan Islam) dan 

seterusnya sampai pada masa pemerintahan Khilafah Turki Utsmani yang 

akhirnya runtuh pada tahun 1924 M. Kendati demikian ekonomi syari’ah tidak 

hanya di peruntukkan untuk orang Islam saja, tetapi untuk semua umat manusia di 

muka bumi Allah SWT ini karena  Islam adalah agama rahmatan lil „alamin 

sehingga akan tercipta kemaslahatan untuk semua umat, bukan hanya untuk umat 

Islam saja, namun juga untuk umat non Islam. 

Akuntansi syari’ah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati : 2014). Masih 

menurut Nurhayati (2014) ada dua alasan utama mengapa akuntansi syari’ah 

diperlukan, yaitu: tuntutan untuk pelaksanaan syari’ah dan adanya kebutuhan 

akibat pesatnya perkembangan transaksi syari’ah. Berbeda dengan akuntansi 



4 
 

 
 

konvensional, akuntansi syari’ah muncul kembali sebagai alternatif dari praktik 

akuntansi konvensional. Karena akuntansi konvensional tidak sesuai dengan 

prinsip akuntansi syari’ah.   

Menurut Herlina (2009) perbankan syari’ah tumbuh dan dikembangkan 

sebagai sebuah alternatif bagi praktik perbankan konvensional, yang dikritik dari 

bank yang fenomenal di abad modern ini oleh konsep perbankan syari’ah 

bukanlah menolak bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, 

melainkan didalam karakeristik-karakteristiknya yang lain. Misalnya masih 

terdapat unsur riba, maysir, gharar, dan bathil dalam praktik perbankan 

konvensional. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 130 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat  keberuntungan” 

Menurut Machmud (2009) peranan perbankan syari’ah dalam 

perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal, ada beberapa 

kendala pengembangan perbankan syari’ah yaitu : (1) Peraturan perbankan 

syari’ah yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank 

syari’ah; (2) Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap operasional  bank 

syari’ah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga 

dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi; (3) 
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Sosialisasi belum dilakukan secara optimal; (4) Jaringan kantor bank syari’ah 

yang masih terbatas; (5) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai 

bank syari’ah masih terbatas; (6) Persaingan produk perbankan konvensional 

sangat ketat dan sehingga mempersulit bank syari’ah dalam memperluas segmen 

pasar. 

Perbankan syari’ah tentu sangat berbeda dengan perbankan konvensional 

(kapitalis) karena perbankan syari’ah memiliki konsep yang sesuai dengan syariat 

Islam (ekonomi Islam ). Perbankan syari’ah memiliki karakteristik yang bebas 

maysir, gharar, riba dan bathil, sementara perbankan konvensional masih tedapat 

ke-4 unsur tersebut. Begitu juga dengan PSAK 101 dalam Yaya, dkk (2009) 

menyatakan bahwa transaksi syari’ah berasaskan pada prinsip (1) persaudaraan 

(ukhuwah); (2) keadilan („adalah); (3) kemaslahatan (maslahah); (4) 

keseimbangan (tawazun); (5) universalisme (syumuliyah). 

Begitu pesatnya perkembangan perbankan syari’ah sebagai bukti bahwa 

ekonomi Islam telah dilirik kembali oleh masyarakat muslim khususnya dan 

masyarakat dunia umumnya. Salah satu buktinya dengan banyaknya berdiri 

institusi-institusi syari’ah diantaranya adalah perbankan syari’ah. Melihat 

fenomena diatas sudah seharusnya masyarakat muslim mempunyai peran penting 

dalam berjalannya ekonomi Islam kedepannya termasuk dalam perkembangan  

perbankan syari’ah . Namun dengan pesatnya perkembangan tersebut tidak sejalan 

dengan kesiapan masyarakat muslim sebagai pemegang peran utama dalam 

perkembangan tersebut. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang 

tidak paham dan tidak mengenal lebih dalam apa itu ekonomi syari’ah, apakah 
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ekonomi syari’ah adalah sistem ekonomi terbaik yang pernah ada, dan masih 

banyak lagi pertanyaan serupa yang terlontar dari masyarakat muslim. Hal ini 

tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan ekonomi 

syari’ah kedepannya. 

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, juga tidak jauh berbeda dengan 

apa yang terjadi dikalangan mahasiswa yang merupakan para intelektual 

khususnya di kampus UIN SUSKA Riau baik itu mahasiswa akuntansi maupun 

non akuntansi yang umum juga masih banyak yang tidak paham akan ekonomi 

syari’ah walaupun di UIN SUSKA Riau seluruh mahasiswa diwajibkan memiliki 

rekening bank syari’ah yang telah ditetapkan pihak kampus, namun banyak dari 

mereka yang memiliki rekening bank syari’ah hanya karena mengikuti aturan 

yang ada, tetapi tidak diikuti oleh pemahaman yang memadai terkait perbankan 

syari’ah tersebut. Padahal mahasiswa yang merupakan agen of change memiliki 

andil yang sangat besar dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi syari’ah 

kedepannya karena mahasiswa merupakan kaum muda-mudi sekaligus intelektual 

penentu masa depan suatu negara termasuk ekonominya. 

Beberapa  penelitian seperti Herlina (2009) yang menguji secara empiris 

mengenai Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA Riau Terhadap 

Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi mengenai prinsip syari’ah. 

Achmdipoetra (2011) meneliti tentang Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Prinsip Akuntansi Syari’ah menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang sudah dan belum menempuh mata 
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kuliah akuntansi syari’ah di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UPN”Veteran” 

JawaTimur terhadap tujuan dan karakteristik akuntansi syari’ah. Adapun Firman 

(2010) meneliti tentang Penerapan Akuntansi Syariah ditinjau dari Persepsi 

Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi di Kota Makassar menyimpulkan bahwa 

pengguna laporan akuntansi sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi 

syari’ah 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mencoba untuk meneliti tentang 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan  Non Akuntansi UIN SUSKA Riau Terhadap 

Penerapan Prinsip Akuntansi Syari’ah di Perbankan Syari’ah Pekanbaru dengan 

mengambil persepsi mahasiswa akuntansi dan non akuntansi sebagai variabel 

independennya dan prinsip akuntansi syari’ah sebagai variabel dependennya.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial  dan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau sebgai objek 

penelitian. Hal ini dikarenakan UIN SUSKA Riau merupakan Universitas  Islam 

dimana mahasiswa baik akuntansi maupun non akuntansinya lebih banyak 

mendapatkan materi keagamaan dan mahasiswa diwajibkan  memiliki rekening di 

perbankan syari’ah untuk keperluan selama kuliah dibandingkan mahasiswa di 

perguruan tinggi umum yang ada di Pekanbaru. Dengan demikian setidaknya 

mahasiswa mengetahui sedikit banyaknya mengenai prinsip akuntansi syari’ah di 

perbankan syariah.  

Kemudian untuk sampel peneliti mengambil mahasiswa akuntansi dan 

non akuntansi (Ekonomi Islam) yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

dan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Alasannya karena 
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mahasiswa akuntansi maupun mahasiswa Ekonomi Islam sama-sama 

mendapatkan materi dasar tentang pengantar akuntansi, akuntansi syari’ah, 

lembaga dan keuangan syari’ah dan ekonomi syari’ah dan materi lain yang 

berbasis syari’ah. 

Namun demikian, meskipun mahasiswa akuntansi dan ekonomi Islam 

sama-sama mendapatkan materi tersebut tetap saja mereka memiliki perbedaan 

terhadap materi yang lain baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak 

dengan objek (masalah) yang penulis teliti. Hal itu tentu ikut mempengaruhi 

pemahaman dan persepsi mereka terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah di 

perbankan syari’ah Pekanbaru. Oleh karena itu peneliti memilih mahasiswa 

akuntansi dan non akuntansi UIN SUSKA Riau sebagai sampel.  

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa  ekonomi Islam merupakan 

kewajiban umat Islam untuk menerapkannya termasuk mahasiswa akuntansi dan 

non akuntansi yang mayoritas beragama Islam dan sudah seharusnya peka 

terhadap prinsip syari’ah tersebut sebagai seorang muslim/muslimah yang akan 

sering berhubungan dengan perbankan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya 

mahasiswa akuntansi saja yang harus peka terhadap hal tersebut, melainkan 

semua mahasiswa baik akuntansi maupun non akuntansi. Berdasarkan latar 

belekang tersebut penulis ingin meneliti dengan judul “PERSEPSI 

MAHASISWA AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI UIN SUSKA RIAU 

TERHADAP PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH DI 

PERBANKAN SYARI’AH PEKANBARU”. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan non 

akuntansi  UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah 

yang berasaskan persaudaraan (ukhuwah) di perbankan syari’ah Pekanbaru? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan non 

akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah 

yang berasaskan keadilan („adalah) di perbankan syari’ah Pekanbaru? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan non 

akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah 

yang berasaskan keseimbangan (tawazun) di perbankan syari’ah Pekanbaru? 

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan non 

akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah 

yang berasaskan kemaslahatan (maslahah) di perbankan syari’ah Pekanbaru? 

5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan non 

akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah 

yang berasaskan universalisme (syumuliyah) di perbankan syari’ah 

Pekanbaru? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

dan non akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan persaudaraan (ukhuwah) di perbankan syari’ah 

Pekanbaru. 

2. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

dan non akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan keadilan („adalah) di perbankan syari’ah Pekanbaru. 

3. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

dan non akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan keseimbangan (tawazun) di perbankan syari’ah 

Pekanbaru. 

4. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

dan non akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan kemaslahatan (maslahah) di perbankan syari’ah 

Pekanbaru. 

5. Untuk menguji secara empiris perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

dan non akuntansi UIN SUSKA Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah yang berasaskan   universalisme (syumuliyah) di perbankan syari’ah 

Pekanbaru. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi akademik 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumentasi ilmiah yang 

bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan 

pihak Fakultas 

2. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk usulan 

bagi dunia akademis terutama UIN SUSKA Riau agar materi ekonomi 

Islam diberikan kepada setiap mahasiswa mengingat pentingnya materi 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Manfaat bagi mahasiswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan  

pemetaan pengetahuan mahasiswa akuntansi tentang current issues yang 

sedang berkembang seperti perbankan syari’ah. 

c. Manfaat bagi pembaca 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau referensi  

tambahan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan perbankan 

syari’ah dan menjadi sumber informasi tambahan bagi masyarakat umum 

yang ingin tahu tentang perkembangan perbankan syari’ah. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, Tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

berkaitan  dengan variabel dalam penelitian ini yaitu: teori 

persepsi, ekonomi Islam, karakteristik aktivitas bisnis Islam, 

akuntansi Islam, sifat akuntansi Islam, tujuan akuntansi Islam, 

prinsip akuntansi syari’ah, perbankan syari’ah, penelitian 

sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesa. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas desain penelitian, populasi dan sampel, 

variabel penelitian dan defenisi variabel penelitian, instrumen 

penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan analisis hasil penelitian yang meliputi 

beberapa uji yang dilakukan terhadap beberapa variabel mengenai 

persepsi mahasiswa akuntansi dan non akuntansi UIN SUSKA 
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Riau terhadap penerapan prinsip akuntansi syari’ah di perbankan 

syari’ah Pekanbaru. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran  dari hasil penelitian yang dilakukan. 


