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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris ada atau tidaknya 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa 

akuntansi non konsentrasi syariah terhadap penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syariah diperbankan syariah Pekanbaru. Populasi  dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi S1 konsentrasi akuntansi syariah dan 

mahasiswa akuntansi non konsentrasi syariah angkatan 2016di UIN Suska Riau 

Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 59 orang 

dengan menggunakan statistik deskriptif. Teknik penarikan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan cluster sampling untuk menginginkan keterwakilan 

responden dengan kriteria. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuesioner. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Persaudaraan, Keadilan, 

Kemaslahatan, Keseimbangan dan Universalisme. Kuesioner yang disebar 

sebanyak 62 namun yang kembali hanya 59 lembar yang diajukan kepada 

mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi on 

konsentrasi syariah angkatan 2016.  Uji yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Mann-Whitney yang merupakan prosedur non parametrik yang 

digunakan untuk membandingkan dua sampel independen yang tidak 

berhubungan (Uji beda/perbandingan). Secara uji hipotesis mann whitney bahwa 

terdapat satu perbedaan persepsi antatara mahasiswa akuntansi konsentrasi 

syariah dan mahasiswa akuntansi non konsentrasi syariah dari variabel yang 

berasaskan keadilan. Sementara untuk variabel yang lainnya tidak terdapat 

perbedaan persepsi. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan 

memperluas sampel serta menambhakan faktor-faktor lain yang mungkin menjadi 

isu-isu terbaru dalam penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah dilembaga 

keuangan syariah. 
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 ABSTRACT  

 This study aims to test empirically whether or not there is a difference in 

the perceptions of sharia concentration accounting students and non-

concentrated sharia accounting students on the application of the principles of 

Islamic accounting transactions under Islamic banking in Pekanbaru. The 

population in this study were students of the S1 Accounting Department with the 

concentration of sharia accounting and students of non-Islamic accounting 

concentration class 2016 at UIN Suska Riau, Pekanbaru City. The sample used in 

this study were 59 people by using descriptive statistics. The sampling technique 

used in this study was cluster sampling to want the representation of respondents 

with criteria. The data collection technique used was a questionnaire. The 

variables in this study are Brotherhood, Justice, Benefit, Balance and 

Universalism. 62 questionnaires were distributed but only 59 returned were 

submitted to accounting students with Islamic concentration and accounting 

students on sharia concentration class 2016. The test used in this study was the 

Mann-Whitney test which is a non-parametric procedure used to compare two 

independent samples. unrelated (different test / comparison). In the Mann 

Whitney hypothesis test, there is a difference in perceptions between Islamic 

concentration accounting students and non-concentrated accounting students 

from variables based on justice. Meanwhile, for other variables there is no 

difference in perception. The suggestion for further research is to expand the 

sample and add other factors that may be the latest issues in the application of 

Islamic accounting transaction principles in Islamic financial institutions. 
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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. 

Berbeda dengan ekonomi syari‟ah khusunya perbankan syari‟ah yang 

masih tetap dalam kondisi baik 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. 
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  Penerapan transaksi akuntansi syari‟ah pada perbankan sangat di 

butuhkan, mengingat keberhasilan yang terjadi pada perbankan syariah pada saat 

krisis yang menimpa bangsa ini. Oleh karena itu peranan perbankan syari‟ah 

sangatlah diperhitungkan bukan hanya dalam dunia bisnis tapi juga menjadi 

model perbankan ideal bagi industri perbankan lainnya.  

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Keuangan Bank Syari‟ah 

(KDPPLKS) dalam Rizal Yaya,dkk(2009) menyatakan bahwa transaksi syari‟ah 

berasaskan pada prinsip (1) persaudaraan (ukhuwah); (2) keadilan („adalah); (3) 

kemaslahatan (maslahah); (4) keseimbangan (tawazun); dan (5) universalisme 

(syumuliyah). 

Prinsip transaksi akuntansi syariah diatas lebih mengarahkan bahwa 

pencatatan akuntansi syariah lebih mempunyai tujuan sosio-ekonomi dimana 

akuntansi syari‟ah bukan hanya bertujuan untuk menghimpun kekayaan dan 

menguntungkan stakeholder saja tetapi dimana perbankan syari‟ah juga 

mempunyai sifat sosial yang  masyarakat sekitarnya adil dan mempunyai rasa 

persaudaraan. 

Bank syariah yang beroperasi di Provinsi RIAU mengalami kelemahan 

karena terjadinya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan aset pada triwulan III 

2014, demikian yang disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. 

Berdasarkan data kajian ekonomi regional BI RIAU, di Pekanbaru DPK 

perbankan syariah pada triwulan III mencapai 3,6 triliun dan turun sekitar 8,62% 

dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai 3,93 triliun. BI mencatat 
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total aset 13 bank syariah di RIAU pada triwulan III-2014 kini mencapai 5,13 

triliun. Jumlah tersebut turun 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya yang mencapai 5,42 trilun. (gagasanriau.com) 

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menilai kondisi industri 

keuangan syariah di indonesia masih jalan ditempat. Terbukti, data otoritas jasa 

keuangan (OJK) menyebutkan pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 

8,69% dari total pasar keuangan nasional. Direktur pengembangan ekonomi 

syariah dan Industri Halal KNKS menyatakan pangsa pasar perbankan syariah 

tercatat hanya 5,94%. Pemerintah merasa kita sudah sejak 1991 ditandai dengan 

berdirinya bank muamalat, tapi keuangan syariah kita masih dibawah 6%. 

(m.cnnindonesia.com) 

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik 

Perbankan Syariah pada bulan Juli 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 

20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor 2.898, dan 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor sebanyak 535. Adapun 

komposisi pembiyaan yang diberikan oleh BUS dan UUS dalam akad 

mudharabah pada tahun 2017 sebanyak 15.292, pada tahun 2018 17.090  dan pada 

tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13.884 (milyaran rupiah). 

(www.ojk.com) 

Adapun masalah yang saat ini dihadapi oleh bank syariah. Salah-satunya 

adalah pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah. Faktanya, masih ada saja 

masyarakat yang mempersamakan bank syariah dan bank konvensional. Direktur 
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CIMB Niaga Syariah Pandji Djajanegara megakui masih banyak masyarakat yang 

memberikan pertanyaan tentang bunga, sistem bunga hanya dipraktikkan pada 

bank konvensional. Dilihat dari survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 

2017, hasil indeks literasi bank syariah di Indonesia baru mencapai 6,63%. Ini 

mengartikan dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 250 juta jiwa baru sekitar 16 

juta jiwa yang paham bank syariah. Dampak dari kurang paham masyarakat 

terhadap bank syariah adalah masyarakat lebih memilih bank konvensional. 

Pertumbuhan nasabah yang tidak meningkat menyebabkan Market Share bank 

syariah masih terpaut jauh dari bank konvensional. Tercatat market share bank 

syariah per september 2018 adalah 5,7%. (sharianews.com) 

Salah satu syarat penting dari objektif bank Syariah pada prinsip 

penerapan transaksi akuntansi Syariah adalah melakukan pengungkapan dengan 

pengungkapan penuh tanpa ada yang di tutup-tutupi salah satunya adalah sumber 

pendapatan halal atau haram sebagai bentuk akutanbilitas Syariah yang tidak 

hanya melakukan pelaporan keuangan yang harus akuntanbel kepada pemilik 

modal tetapi lebih akuntanbel kepada masyarakat di dunia dan ALLAH SWT di 

akhirat kelak, terhadap semua transaksi bisnis yang dilakukan pada bank Syariah 

sehingga bisa tercapai mashlahah dan tidak membawa keburukan pada 

masyarakat. Apabila kita melihat laporan keuangan bank Syariah, secara umum 

kurang melakukan pengungkapan penuh informasi tentang perputaran uang yang 

disimpan. Dalam laporan keuangan tidak dijelaskan secara sempurna apakah dana 

yang telah disimpan atau di investasikan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah 
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yaitu dengan tidak melakukan investasi pada yamg dilarang oleh islam dan tidak 

mendatangkan keburukan bagi masyarakat dan lingkungan. (dakwatuna.com) 

 Akad mudharabah adalah akad yang telah disepakati akan kehalalannya. 

Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktik perbankan syariah. 

DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik perbankan 

syariah. Tapi lagi-lagi praktik perbankan syariah perlu ditinjau ulang. Praktik 

perbankan syariah dilapangan masih jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN-

MUI. Perbankan syariah yang ada belum sungguh-sungguh menerapakannya 

secara utuh. Sehingga pelaku usaha yang menapatkan pembiyaan modal dari 

perbankan syariah masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, 

walaupun ia mengalami kerugian usaha. (komposiana.com) 

Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang 

pesat di indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang 

menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Salah-satu nya adalah masih 

banyaknya bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip 

transaksi akuntansi syariah. Dalam akad pembiyaan murabahah dan musyarakah 

pada perbankan syariah, seharusnya bagi hasil ditentukan oleh presentase 

keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam prakteknya, banyak perbankan syariah 

yang menetapkan bagi hasil adalah dengan meminta setoran yang bersifat tetap 

pada nasabahnya. Yang terjadi  dalam akad murabahah ternyata dalam  

prakteknya banyak perbankan syariah yang tidak memberikan barang 

sebagaimana barang yang akan dibeli oleh nasabah, akan tetapi nasabah justru 
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diberi uang cash untuk kemudian nasabah disuruh membeli sendiri barangnya 

sebagaimana yang di inginkan oleh nasabah. (economy.okezone.com) 

Perbankan syariah belum memberikan keuntungan atau mensejahterakan 

nasabanya seperti yang disyariatkan dalam prinsip akutansi syariah tapi 

sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan melakukan praktik riba. Nisbah 

bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih banyak yang 

mengedepankan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kerugian yang di 

alami oleh nasabah. Di indonesia perbankan syariah yang ada telah mengklaim 

bahwa mudarabh merupakan asas bagi hasil berbagai transaksi yang mereka 

jalankan. Baik transaksi antara nasabah sebagai pemilik modal dengan perbankan, 

atau transaksi antara perbankan dengan nasabah sebagai pelaku usaha. Sebagai 

contoh operator perbankan tidak berperan sebagai pelaku usaha, tetapi sebagai 

penyalur dana nasabah. hal ini mereka lakukan karena takut menghadapi berbagai 

resiko usaha dan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Ketidakpastian operator 

perbankan menanggung resiko mudarabah yang mereka jalin dengan para pelaku 

usaha. Akibatnya mereka sengaja menaikkan nisbah bagi hasil sebagai antisipasi 

menghadapi resiko yang bakal namun belum terjadi, walaupun tanpa disengaja, 

maka perbankan segera mengambil langkah seribu dengan cara meminta kembali 

modal yang mereka kucurkan secara utuh. hal ini menjadi indikasi, bawa akad 

antara perbankan syariah dengan nasabah pelaku usaha bukanlah mudarabah, akan 

tetapi utang piutang yang berbunga, alias riba. (gosulsel.com) 

Praktisi yang bekerja di lembaga keuangan syariah seperti perbankan 
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harus dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah dan sejalan dengan standar akuntansi keuangan syariah. 

Subidyo dalam Neni Herlina (2009) mengemukakan bahwa akuntansi 

adalah suatu tekhnologi  yang digunakan untuk  menerangkan dan 

meramalkan variabel-variabel sosial dan ekonomis untuk memperbaiki status 

ekonomi dan status sosial dari pelakunya, bukan hanya merupakan science atau 

art dalam mencatat, tetapi sebagai teknologi yang akan selalu berkembang sesuai 

dengan zaman. 

Dengan pernyataan tersebut bahwa dapat di asumsikan akuntan harus 

peka terhadap current issues yang akan selalu muncul sesuai dengan 

zaman,sehingga mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan di tuntut 

mempunyai persepsi yang logis terhadap penerapan prinsip akuntansi syariah di 

perbankan syari‟ah dengan ilmu yang didapatkannya dari bangku kuliah, dan 

dapat menyikapi perbankan syari‟ah yang bermunculan pada saat ini dengan 

semestinya. 

Dengan banyaknya bermunculan perbankan syariah pada saat ini di 

Indonesia masih belum menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Hal 

tersebut di tujukan dengan masih banyaknya mahsiswa akuntansi fekonsos yang 

tidak mau tahu dengan perkembangan bank syari‟ah itu sendiri dan kurangnya 

minat mahasiswa fekonsos jurusan akuntansi yang mengambil konsentrasi 

syariah. Hal ini dapat kita lihat dengan berkurangnya jumlah 

mahasiswa/mahasiswi akuntansi yang mengambil konsentrasi syariah setiap 
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tahunnya padahal dengan bertambahnya Bank- bank Syari‟ah itu adalah suatu 

peluang yang bagus untuk menerapkan ilmu akuntansi syari‟ah, dan mahasiswa 

akuntansi adalah calon akuntan  yang akan berkiprah di lembaga keuangan 

yang salah satunya adalah bank syari‟ah. 

Melalui wawancara via online yang telah dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa/mahasiswi yang mengambil konsentrasi syariah dan non konsentrasi 

syariah ada perbedaan pendapat mengenai tentang penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syariah diperbankan syariah khususnya di kota pekanbaru. Sebagian 

dari mereka menganggap bahwa bank syariah yang ada dikota pekanbaru sudah 

menerapkan transaksinya berdasarkan akuntansi syariah yang mana telah 

dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah (KDPPLKS) tetapi sebagian dari mereka juga menyatakan bahwa 

perbankan syariah yang ada dikota Pekanbaru belum sepenuhnya menerapkan 

berdasarkan akuntansi syariah. 

Dalam dunia pendidikan khususnya mahasiswa Uin Suska Riau 

diharapkan dapat memahami dasar ilmu dan penerapan akuntansi syariah 

khususnya untuk penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah. Hal ini 

dikarenakan lembaga keuangan syariah masih sulit mendapatkan SDM yang 

memahami dan mumpuni mengenai prinsip akuntansi syariah. Hal ini sangat 

penting untuk dipahami oleh mahasiswa akuntansi syariah karena bisa dijadikan 

sebagai modal atau bekal untuk memasuki dunia kerja di masa depan nanti oleh 

karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk 
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mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap berbagai 

isu atau tantangan dalam penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah pekanbaru yang nantinya bisa menjadi saran atau masukan 

bagi para pelaksana praktisi syariah. Selain itu juga berguna untuk menilai 

efektivitas pendidikan akuntansi dalam menimbulkan rasa kepedulian dan 

tanggung jawab mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syariah di Indonesia. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial sebagai tempat penelitian. Hal ini dikarenakan UIN Suska Riau merupakan 

Universitas Islam dimana mahasiswa baik akuntansi konsentrasi syariah maupun 

mahasiswa akuntansi lainnya 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 penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah di perbankan 

syariah. Berdasarkan fenomena di atas peneliti mencoba untuk meneliti tentang 

“Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Syariah Dan Mahasiswa 

Akuntansi Non Konsentrasi  Syariah Fekonsos UIN Suska Riau Terhadap 

Penerapan Prinsip Transaksi Akuntansi Syari’ah Di Perbankan Syari’ah 

Pekanbaru (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Syariah dan 

Mahasiswa Akuntansi Non Konsentrasi Syariah Fekonsos UIN Suska Riau)” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Fekonsos 

UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi syari‟ah dengan mahasiswa 

akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan persaudaraan 

(ukhuwah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Fekonsos 

Uin Suska Riau yang mengambil konsentrasi syari‟ah dengan mahasiswa 

akuntansi yang tidak mengambil konsentrai syari‟ah terhadap penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan keadilan („adalah) di 

perbankan syari‟ah Pekanbaru? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Fekonsos 

Uin Suska Riau yang mengambil konsentrasi syari‟ah dengan mahasiswa 

akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan kemaslahatan 

(maslahah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru?  

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Fekonsos 

Uin Suska Riau yang mengambil konsentrasi syari‟ah dengan mahasiswa 

akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan 
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prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan keseimbangan 

(tawazun) di perbankan syari‟ah Pekanbaru?  

5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi Fekonsos 

Uin Suska Riau yang mengambil konsentrasi syari‟ah dengan mahasiswa 

akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan universalisme 

(syumuliyah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Masalah  

Sejalan dengan latar belakang masalah dan pokok permasalahan. Dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi 

akuntansi syariah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil 

konsentrasi akuntansi syariah terhadap penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syari‟ah yang berasaskan persaudaraan (ukhuwah) di perbankan 

syari‟ah Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil 

konsentrasi akuntansi syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syari‟ah yang berasaskan keadilan („adalah) di perbankan 

syari‟ah Pekanbaru. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil 

konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi 

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

di Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil 

konsentrasi akuntansi syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syari‟ah yang berasaskan keseimbangan (tawazun) di perbankan 

syari‟ah Pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan persepsi antara mahasiswa 

akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil 

konsentrasi syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi 

syari‟ah yang berasaskan universalisme (syumuliyah) di perbankan 

syari‟ah di Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

pengalaman yang lebih bervariasi bagi peneliti dan sebagai tempat 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama pendidikan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi peneliti selanjutnya, 

untuk studi yang lebih mendalam khususnya terkait dengan Akuntansi 

Syariah. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Untuk menambah daftar pustaka atau referensi bagi mahasiswa Uin Suska 

Riau dalam melakukan penelitian, khususnya bagi mahasiswa Akuntansi 

yang mengambil konsentrasi Akuntansi Syariah.  

4. Bagi Responden  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa 

akuntansi syariah dan non akuntansi syariah tentang penerapan prinsip 

transaksi di perbankan syariah. 
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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 konsentrasi syari‟ah dan 

mahasiswa akuntansi non konsentrasi syari‟ah  Fekonsos Uin 
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Suska Riau terhadap penerapan prinsip transaksi 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. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA 

2.1.Landasan Teori  

2.1.1.Pandangan Islam Mengenai Prinsip Transaksi Akuntansi Syariah 

Prinsip dasar universal yang melekat dalam akuntansi sayriah adalah nilai 

pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran (Dewi,Sri,2012). Sesuai dengan 

surah Al-Baqarah ayat 282, bahwa setiap transaksi harus dicatat secara benar. 

Konsep pertanggung jawaban berkaitan dengan konsep amanah dalam setiap 

aktivitas manusia . implikasi konsep tersebut dalam akuntansi adalah setiap orang 

yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggung jawaban atas 

tindakan yang dilakukan. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu untuk 

melakukan pencatatan transaksi, pengikhtisaran dan pelaporan saja, tetapi juga 

sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan ketentuan syariah. 

Akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan perintah Allah yang dijelaskan 

dalam Albaqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi usaha, 

implikasi lebih jauh mengenai keperluan terhadap suatu sistem pencatatan hak dan 

kewajiban. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut : 
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Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan 

janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika 

yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau 

tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan 

adil (benar). Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika 

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang 

ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 
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menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yg 

demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu 

jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli. Dan 

janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang 

demikian maka sungguh, hal itu merupakan suatu kefasikan padamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

maha mengatahui segala sesuatu 

 

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

130:  

 

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

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan” 

2.1.2.Teori Persepsi   

Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, 

maka terdapat pebedaan antara individual yang satu dengan yang lainnya. Adanya 

perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan seseorang menyenangi suatu 

obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal 

ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan 

persepsinya. 



19 
 

 
 

Persepsi adalah suatu proses yang individunya mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan-kesan indra mereka agar memberikan makna bagi lingkungan 

mereka. (Robbins ,2008:103). Fenomena ini menurutnya dikarenakan oleh 

beberapa faktor yang apabila digambarkan akan tampak pada gambar 2.1. 

Banyak pakar yang telah memberikan defenisi terhdap persepsi diantaranya 

Kotler (2010:155) mengemukakan bahwa “persepsi sebagai proses bagaimana 

seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan maukan-masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti”. 

Menurut Anton (2012) persepsi sebagai suatu proses dimana orang 

melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan mengintrepetasikan atas 

informasi yang diterimanya dari lingkungan yang juga merupakan suatu proses 

kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang 

lingkungannya. Persepsi merupakan sebuah proses saat individu mengatu 

danmenginterpresikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka dan menginterpresikan kesan-kesan sensoris mereka guna 

memberikan arti bagi lingkungan mereka. 
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Gambar 2.1. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : (Robbins, 2018:103)  

 

 

2.1.3. Mahasiswa Akuntansi 

Pengertian mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang 

sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan 

tinggi (Wikipedia,2013). Sedangkan Mahasiswa akuntansi adalah mahasiswa 

yang menempuh studi jurusan akuntansi terdaftar pada perguruan tinggi negeri 

ataupun swasta dan masih dalam kegiatan akademik. 
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2.1.4.  Teori Akuntansi Syari’ah 

Teori akuntansi syariah adalah knowledge yang digunakan untuk 

memandu praktik Akuntansi action. Dari keterkaitan ini bahwa teori akuntansi 

syariah dan praktik akuntansi syariah adalah dua sisi dari satu logam yang sama 

dimana keduanya tidak dapat dipisahkan dan tidak boleh lepas dari bingkai 

keimanan/tauhid faith. Teori akuntansi syriah memberikan guidance tentang bagai 

mana seharusnya akuntansi syariah itu di praktikkan. Dengan bingkai faith 

(keimanan), teori (knowledge) dan praktik akuntansi syariah (action) akan mampu 

menstimulasi terciptanya realisasi ekonomi bisnis yang tauhid (Triyuwono, 

2012:320). 

Menurut Triyuwono (2012:320) secara filosofis teori ilmu akuntansi syari‟ah 

memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a. Humanis 

Yaitu ilmu ekonomi yang terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh 

manusia dan alam semesta. Akuntansi syariah bersifat manusiawi, sesuai dengan 

fitrah manusia, dan dapat dipraktikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh 

manusia sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam 

secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini berarti teori 

akuntansi syariah tidak bersifat ahistoris (sesuatu yang asing), tetapi bersifat 

historis, membumi, dibangunkan berdasarkan budaya manusia itu sendiri. 

b. Emansipatoris 
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Mempunyai pengertian bahwa akuntansi syariah mampu melakukan 

perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern 

yang eksis saat ini. Perubahan-perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan 

yang membebaskan (emansipasi) pembebasan dari ikatan-ikatan semu yang tidak 

perlu diikuti, pembebasan dari kekuatan semu (pseudo power) dan pembebasan 

dari idiologi semu. Dengan pembebasan ini diharapkan bahwa teori akuntansi 

syariah mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang 

menggunakannya, yaitu dari pemikiran yang sempit dan parsial dan menuju 

pemikiran yang luas, holistic dan tercerahkan. 

c. Transcedental 

Mempunyai makna bahwa akuntansi syariah melintas batas disiplin ilmu 

akuntansi itu sendiri. Bahkan melintas batas dunia materi (ekonomi). Prinsip 

filosofis ini teori akuntansi syariah dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi 

disiplin ilmu lainnya selain ilmu (ekonomi) seperti sosiologi, psikologi, etnologi, 

fenomenalogi, antropologi, bahkan dapat mengadopsi nilai ajaran agama lain. 

d. Teleological 

Memberikan dasar pemikiran bahwa akuntansi tidak hanya sekedar 

memberikan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi, tetapi juga 

mempunyai tujuan trasendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia 

terhadap Tuhannya, kepada sesama manusia dan kepada alam semesta. Prinsip ini 

mengantarkan manusiapada tujuan hakekat kehidupan, yaitu Falah (kemenangan). 
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Falah disini diartikan keberhasilan manusia kembali pada sang pencipta dengan 

jiwa yang tenang dan suci (muthmainnah). 

Teori akuntansi syariah memberikan guidance tentang bagaimana seharusnya 

akuntansi syariah dipraktikan. Dengan bingkai keimanan (faith), teori (knowledge) 

dan praktik akuntansi syariah (action) akan mampumenstimulasi terciptanya 

realisasi ekonomi-bisnis yang bertauhid. Realitasini adalah realitas yang 

didalamnya sarat dengan jaringan kerja kuasa ilahi yang akan mengiring manusia 

untuk melakukan tindakan ekonomi-bisnisyang sesuai dengan Sunatullah 

(Triyuwono, 2012:321). 

Teori akuntansi syariah, sebagaimana telah disinggung diatas, memberikan 

arah bagi penggunanya untuk melakukan aksi. Dengan pandangan ini akuntansi 

syariah dapat dianggap sebuah praxi, yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup 

aspek filsafat, teori, dan praktik. Konsep dasar merupakan wujud dasar yang 

mempengaruhi bentuk teori, cara memangdang, dan cara mempraktikkan 

akuntansi dalam dunia ekonomi-bisnis (Triyuwono, 2012:322). 

2.1.5. Pengertian Akuntansi Syariah 

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui 

akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Defenisi bebas dari 

akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu 

akuntansi dan syariah. Defenisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi yang 

kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran 

transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan 
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untuk pengambilan keputusan. Defenisi bebas dari syariah adalah aturan yang 

telah ditetapkan oleh ALLAH SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani 

segala aktivitas hidupnya didunia, jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai 

proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan oleh ALLAH SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk 

mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan syariah, karena tidak 

mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi 

yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah 

(Nurhayati, Wasilah, 2012). 

Akuntansi syariah adalah ilmu akuntansi yang memiliki konsep pada 

hukum syariah yang sudah ditetapkan oleh ALLAH SWT, bukan dari hukum-

hukum yang diciptakan oleh manusia. Akuntansi syariah menuntut sebuah 

lembaga untuk memiliki etika bertanggung jawab sosial bahkan pertanggung 

jawaban tersebut dapat dijadikan diakhirat kelak yang mana ketika hal tersebut 

terjadi maka semua manusia dimintai pertanggung jawabannya atas tindakan, 

sikap dan perilakunya selama dibumi. (Thoshikabu Hayashi). 

2.1.6  Karakteristik Akuntansi Syariah  

Karakteristik akuntansi syari‟ah menurut SAK (2019:06) :  

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling 

ridha.  

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik 

(thayyib).  
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3.  Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, 

bukan sebagai komoditas.  

4. Tidak mengandung unsur riba  

5. Tidak mengandung unsur kezaliman.  

6. Tidak mengandung unsur maysir.  

7.  Tidak mengandung unsur gahrar.  

8. Tidak mengandung unsur haram 

9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) 

karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan 

risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-

ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);  

10.  Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar 

serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga 

tidak diperkenankan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak 

menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta‟alluq) dalam 

satu akad;  

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa 

penawaran (ihtikar).  

12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).  

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK 

ETAP ) (2019:85) Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat 
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informasi dalam laporan keuangan beruna bagi pemakai. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 

1.  Dapat dipahami  

Maksud   karakteristik   dapat   dipahami   adalah   pemakai   diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan 

bisnis dengan ketentuan yang wajar. 

2.  Relevan 

Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemampuan untuk 

memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 

mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

  3.  Andal  

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4.  Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syari‟ah 

antarperode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja 

keuangan.Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan 

antarentitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Karakteristik Akuntansi Kovensional dan Akuntansi Syariah  

Karakteristik 

Sistem 

Akuntansi Konvensional Akuntansi Syariah 

 

Sistem Akuntansi 

 

Ekonomi yang Rasionalisme 

 

Ketauhidan (Unity of God) 

 

 

Prinsip 

Sekuler 

lndividualis 

Memaksimalkan Keuntungan 

Survival of the  fittest  

Ditekankan pada proses 

(mechine mechanism) 

Syariah 

Kepentingan 

Ummat 

Keuntungan 

yang Wajar 

Persamaan 

Rahmatan lil 'alamin 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Berdassarkan pada hukum 

perdagangan masyarakat 

kapitalis modern dari pada 

etika 

Penyajian informasi 

yang sangat terbatas. 

lnformasi yang ditujukan 

atau bertanggung jawab 

kepada pemilik. 

Berdasarkan pada etika 
yang 

Bersumber pada hukum 

Alquran dan Hadis. 

Full disclosure untuk 

memenuhi kebutuhan 

informasi keuangan 

yang sesuai dengan 

syariah dan memenuhi 

kebutuhan Islamic 

Finance Report User. 

Pertanggung jawaban 

kepada umat/masyarakat 

luas (khususnya dalam 

memanfaatkan sumber 

daya). 

Sumber: Dalam (Harahap,2008:21) 

Laporan   keuangan   adalah   suatu   penyajian   terstruktur   dari   

laporan keuangan  dan  kinerja  keuangan  keuangan  dari  suatu  entitas  
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syari‟ah.Tujuan laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  adalah  memberikan  

informasi  tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari‟ah yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

rangka membuat keputusan–keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggung 

jawaban (stwardship)   manajemen   atas   penggunaan   sumber   –   sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. (Sri Nurhayati, 2014:97) 

2.1.7. Prinsip Transaksi Akuntansi Syari’ah  

Transaksi     syariah     menjunjung     tinggi     nilai     demokrasi     nilai 

kebersamaan   dalam   memperoleh   manfaat   (sharing   economics)   sehingga 

seseorang tidak  boleh  mendapat  keuntungan  di  atas  kerugian  orang lain. 

Transaksi syari‟ah berasaskan prinsip: 

Menurut SAK dalam KDPPLKS (2019:04) transaksi syari‟ah berasaskan 

pada prinsip: 

1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang 

menata   interaksi   sosial   dan   harmonisasi   kepentingan   para 

kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. 

Transaksi  syari‟ah  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan  dalam 

memperoleh manfaat  (sharing economic)sehingga seseorang tidak boleh 

mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi 

syari‟ah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta‟aruf), saling memahami 

(tafahum), saling menolong (ta‟awun), saling menjamin (takaful), saling 

bersinergi dan beraliansi (tahaful). 
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2. Prinsip keadilan („adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada 

tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 

memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam 

kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya usur 

riba, kezaliman, maysir, gharar, haram. 

3. Prinsip kemaslahatan (maslahah) esensinya merupakan segala bentuk 

kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan 

spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan  yang diakui harus 

memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari‟ah (halal) serta bermanfaat 

membawa kebaikan (thoyib)dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak 

menimbulkan kemudharatan. Transaksi syari‟ah yang dianggap bermaslahat 

harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan 

ketetapan syari‟ah yitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, akal, keturunan, 

jiwa dan keselamtan, harta benda. 

4. Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek 

material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, 

bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi  

syari‟ah  tidak  hanya  menekankan  pada  maksimalisasi keuntungan 

perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga 

manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan 

tetapi pada semua pihak yang dapat merasakn manfaat adanya suatu kegiatan 

ekonomi. 
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5.   Prinsip   universalisme   (syumuliyah)   esensinya   dapat   dilakukan   oleh, 

dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa 

membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat 

kerahmatan semesta (rahmatanlilalamin) 

2.1.8.  Perbankan Syariah 

 Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 

2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan 

bank syari‟ah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan 

Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari‟ah yang terdiri atas Bank Umum 

Syari‟ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Rakyat Syari‟ah-BPRS(dahulu 

disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah). 

BUS adalah bank syari‟ah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.Sementara itu, BPRS adalah bank syari‟ah yang melaksanakan 

kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu dalm lintas pembayaran. 

Berdasarkan UU Perbankan Syari‟ah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan 

bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syari‟ah harus 

membentuk Unit Usaha Syari‟ah (UUS) yang khusus beroperasi dengan 

menggunakan system syari‟ah (Yaya, dkk 2014). 
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Tabel 2.2 

Daftar Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah di Indonesia 

No. Bank Umum Syariah 

1. Bank Muamalat Indonesia 

2. Bank Syariah Mandiri 

3. Bank Mega Syariah 

4. Bank BRI Syariah 

5. Bank BNI Syariah 

6. Bank Jabar Banten Syariah 

7. Bank BCA Syariah 

8. Bank Victoria Syariah 

9. Bank Maybank Syariah Indonesia 

10.. Bank Panin Syariah 

11. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

No. Unit Usaha Syariah 

1. UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

2. UUS PT  Bank Permata Tbk 

3. UUS PT Bank Internasional Indonesia Tbk 

4. UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk 

5. UUS PT Bank OCBC NISP Tbk 

6. UUS PT Bank Sinarmas 
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7. UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

8. UUS PT BPD  DKI 

9. UUS PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta 

10. UUS PT BPD  Jawa Tengah 

11. UUS PT BPD  Jawa Timur Tbk 

12. UUS PT BPD  Bank Aceh 

13. UUS PT BPD  Sumatera Utara 

14. UUS PT BPD  Jambi 

15. UUS PT BPD  Sumatera Barat 

16. UUS PT BPD  RIAU dan Kepulauan Riau 

17. UUS PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

18. UUS PT BPD  Kalimantan Selatan 

19. UUS PT BPD  Kalimantan Timur 

20. UUS PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 

21. UUS PT BPD  Nusa Tenggara Barat 

www.ojk.com   

Menurut Rizal Yaya dkk (2014:70) bank syariah mempunyai keunikan 

berkaitan dengan hubungan nasabah deposan dengan bank yang menuntut 

keberadaan struktur governance yang memadai untuk menjamin kepentingan 

nasabah deposan. Keunikan tersebut adalah: 

1. Jaminan pemenuhan prinsip syari‟ah. 

2. Karakteristik operasionalnya. 

http://www.ojk.com/
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Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas 

dari saringan syari‟ah. Karena itu, bank syari‟ah tidak akan mungkin membiayai 

usaha yang terkandung di dalamnya hal – hal yang diharamkan. Bank syari‟ah 

adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal 

serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari‟ah. Kegiatan 

Bank Syari‟ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Pelarangan riba dari berbagai bentuk. 

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang time value of money. 

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 

4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersiat spekulatif. 

5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. 

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum 

dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut. 

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram ? 

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila? 

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 

2.1.9. Pelayanan Bank Syariah 

Pengertian pelayanan menurut Al Arif (2010:211) adalah kegiatan yang 

ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak 
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berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapaun karakteristik tentang dasar 

untuk memberikan pelayanan yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat 

yang sama. 

 Selanjutnya penjelasan tentang pelayanan yang terkait pada bank syariah 

harus dilihat dari segi kualitas layanan tersebut pada nasabah, karena tingkat 

keberhasilan pelayanan bank syariah itu tercapai ketika kebutuhan nasabah akan 

layanan yang dijanjikan bank syariah terpenuhi dengan baik. Menurut Al Arif 

(2010:220) kualitas pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Kualitas layanan internal, berkaitan dengan interaksi jajaran pegawai 

perusahaan dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan internal adalah: 

a) Pola manajemen umum perusahaan. 

b) Penyediaan fasilitas pendukung. 

c) Pengembangan sumber daya manusia. 

d) Iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja. 

e) Pola insentif. 
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2. Kualitas layanan eksternal, berkaitan dengan pelanggan eksterna. Faktor 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal adalah: 

a) Berkaitan dengan penyediaan jasa. 

b) Berkaitan dengan penyediaan barang. 

 Al Arif (2010:221) mengemukakan bahwa, setidaknya ada lima kriteria 

pokok kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk fisik (tangibles), yaitu kemampuan perusahaan (bank) dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pelanggan. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan (bank) dan lingkungan sekitarnya. 

Bentuk bangunan, tata ruang dan desain interior gedung merupakan bentuk 

fisik yang dapat meyakinkan nasabah. 

2. Kehandalan (reability) yaitu kemampuan perusahaan (bank) untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 

3. Ketanggapan (responsiveness) yaitu kemampuan bank untuk menolong 

pelanggan dan ketersediaan untuk melayani nasabah dengan baik. 

4. Jaminan (assurance) yaitu kemampuan pegawai bank untuk menumbuhkan 

rasa percaya para nasabah pada bank. 

5. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

yang diberikan kepada nasabah dengan berupa memahami keinginan 

nasabah. 

2.1.10. Akad Bank Syariah 

 Terdapat dua akad dalam Bank Syariah yakni akad tabarru‟ dan akad 
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tijaroh, menurut Machmud dkk (2010:26) yang dimaksud dengan akad tabarru‟ 

ialah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat 

kebaikan. Contoh akad tabarru‟ adalah sebagai berikut: qard, wadi‟ah, wakalah, 

kafalah, rahn, dhaman, dan hiwalah. Sedangkan akad tijaroh menurut Machmud 

dkk (2010:27) ialah segala macam perjanjian yang menyangkut profit transaction. 

Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat 

komersil. Contoh akad tijaroh sebagai berikut: murabahah, salam, ijaroh, 

musyarakah, muzara‟ah, musaqah, dan mukhabarah. 

2.1.11. Produk Operasional Bank Syariah 

 Menurut Karim (2006:97) pada dasarnya, produk yng ditawarkan oleh 

perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 

1. Produk penyaluran dana yang meliputi transaksi: murabahah, salam, 

istishna‟, ijarah, musyarakah, mudharabah, hiwalah, rahn, qardh, wakalah, 

dan kafalah.  

2. Produk penghimpunan dana yang meliputi transaksi: wadiah, mudharabah 

mutlaqah, mudharabah muqayyadah, dan wakalah. 

3. Produk jasa yang meliputi transaksi: sharf, dan ijarah. 

Pengertian setiap transaksi dalam produk Bank Syariah akan dijabarkan lebih 

lanjut, yaitu: 

2.1.11.1. Mudharabah 

 Menurut Yaya (2014:109) investasi mudharabah adalah pembiayaan yang 
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disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

Secara teknis Antonio (2001) dalam Yaya (2014:122) mendefinisikan 

Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. 

Gambar 2.2 

Alur Transaksi Akad Mudharabah 
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2.1.11.2. Musyarakah 

 Menurut Yaya (2014:135) musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah 

artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi syirkah adalah 

persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 

106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak 

memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan konstribusi dana. 

Gambar 2.3 

Alur Transaksi Akad Musyarakah 
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2.1.11.3. Murabahah 

 Menurut Yaya (2014:159) murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan 

penjualan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli 

(PSAK 102 paragaf 5) 

Gambar 2.4 

Alur Transaksi Akad Murabahah 

 

2.1.11.4. Salam dan Salam Paralel 

 Menurut Yaya (2014:205) salam merupakan pembelian barang yang 

pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di 

kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu 

barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Adapun salam paralel 
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merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam , dalam hal ini 

transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank , sedang transaksi 

salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. 

Gambar 2.5 

Alur Transaksi Akad Salam Paralel 

 

2.1.11.5. Istishna’ 

 Menurut Yaya (2014:225) istishna‟ merupakan kontrak jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya Yaya 

(2009:256) menjelaskan pada istishna‟ paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, 

yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak 
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dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode 

pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. 

Gambar 2.6 

Alur Transaksi Akad Istishna’ Paralel 

 

2.1.11.6. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) 

 Menurut Yaya (2014:253) merupakan transaksi sewa-menyewa yang 

diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi 

transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. 

Adapun akad IMBT memfasilitasi transaksi ijarah, yang pada akhir masa sewa, 

penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang 

disepakati oleh kedua belah pihak 
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Gambar 2.7 

Alur Transaksi Akad IMBT 

 

 

2.1.11.7. Hiwalah (Alih Utang-Piutang) 

 Menurut Karim (2006:105) tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk 

membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang. 

2.1.11.8. Rahn (Gadai)  

 Menurut Machmud (2010:27) rahn, yaitu menjadikan barang yang 

mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang 

sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil 

sebagian manfaat barang itu. Dengan kata lain menggadaikan barang berhaga 
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milik nasabah kepada pihak Bank Syariah agar mendapat manfaat berupa 

pinjaman dana dari barang yang digadaikan tersebut. 

2.1.11.9. Qardh 

 Menurut Machmud (2010:26) qard,yaitu pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Sedangkan pengertian qard menurut 

Karim (2006: 106) ialah pinajaman uang yang biasanya diaplikasikan dalam 

pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman 

untuk pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank. 

2.1.11.10. Wakalah (Perwakilan) 

 Menurut Karim (2006:107) wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi 

apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya 

melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer 

uang. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali 

kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah. 

2.1.11.11. Kafalah (Garansi Bank) 

 Menurut Karim (2006:107) garansi bank dapat diberikan dengan tujuan 

untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat 

mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini 

sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. 

2.1.11.12. Wadiah 

 Menurut Karim (2006:107) ada dua wadiah, yang pertama yaitu wadiah 

yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro, dan pihak yang dititipi 



44 
 

 
 

(bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut, sedangkan wadiah amanah harta titipan tidak 

boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. 

2.1.11.13. Sharf (Jual Beli Valuta Asing) 

 Menurut Karim (2006:112) jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, 

penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil 

keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

2.1.11.14. Ijarah (Sewa) 

 Menurut Karim (2006:112) jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan 

kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen 

(custodian). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.  

2.1.12.   Karakteristik  Bisnis Islam 

 Menurut Rivai, Veitzhal (2012) Bisnis syariah merupakan impelemntasi 

atau perwujudan dari aturan syari‟at ALLAH SWT. Sebenarnya bentuk bisnis 

syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya 

memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan 

konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada 

umumnya. Sehingga pada bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada 

umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah ALLAH dalam hal 

bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka 

kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang 
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memiliki keunikan dari ciri tersendiri. Secara spesifik Perbedaan antara bisnis 

islam dengan konvensional di gambarkan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 

                  Perbedaan antara bisnis Islam dengan Konvensional 

 

Bisnis Syariah Karakter Bisnis Bisnis Konvensioanl 

Tauhid(Nilai- 

Nilai ruhiyah) 

Asas Sekulerisme     (Nilai- 

nilai material ) 

Dunia dan Akhirat Motivasi Dunia 

Profit dan Berkah Orientasi Profit 

Bekerja adalah ibadah Etos Kerja Bekerja adalah 

kebutuhan pribadi 

Menjadi  yang  terbaik  karena 
Allah 

Sikap Mental Menjadi  yang  tebaik 

karena aktualisasi diri 

Kewajiban sebagai muslim Keahlian dan 

pengetahuan 

Kewajiban 

Perusahaan 

Usaha + do‟a Keberhasilan Usaha 

Khalifah (wakil) Alah dimuka 
Bumi 

Pertanggung jawaban Pemimpin Perusahaan 

Halal Modal Halal + Haram 

Tidak   terbatas,   yang   harus 
terbatas kenginan manusia. 

Sumberdaya Terbatas dengan 

keinginan      manusia 

yang tidak terbatas 

Ayat  qauliah  (  Al-quran  dan 
Sunah)   dan   ayat   kauniyah 
(sunah alam) 

Informasi Ayat-ayat     kauniyah 

(Sunah alam) 

Rahmatan lil „alamin (rahmat 
seluruh alam) 

Manajemen strategi Pertumbuhan 

Perusahaan 

Sesuai dengan koridor 
syari‟ah 

Manajemen operasi Efektif dan Efisien 

Terhindar  dari  riba, gharar, 

dan maysir. 

Manajemen keuangan Maksimalisasi Profit 

Kepribadian islami Manajemen SDM Budaya perusahaan 
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Zakat,Infak, Sedekah, dan 

Wakaf 

Instrument 

pemberdayaa 

n masyarakat 

Corporate         Sosial 

Responsibility 

Menciptakan 
produkkebutuhan masyarakat 

Manajemen 

Pemasaran 

Menciptakan    prodek 

Keinginan 

masyarakat 

(konsumerisme) 

Sumber : Siti Najma (2008:32-33) 
 
2.1.13. Tujuan Akuntansi Syariah  

Menurut SAK (2019:7) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang diinginkan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangansuatu entitas syari‟ah yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Disamping itu tujuan lainnya 

adalah : 

a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari‟ah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha. 

b) Informasi  kepatuhan  entitas  syari‟ah  terhadap  prinsip  syari‟ah,  serta 

informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip 

syari‟ah dan bagaimana perolehan dan penggunaanya. 

c)   Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab 

bank syari‟ah  terhadap  amanah  dalam  mengamankan  dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 

d)  Informasi mengenai tingkat keuntungan dan investasi yang diperoleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah dan informasi mengenai 
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pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syari‟ah termasuk 

pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. 

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 

Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (dan buka pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta 

diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada  periode  yang  bersangkutan.  Laporan  keuangan  yang  disusun  

atas  dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi 

masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga 

kewajiban pembayaran kas dimasa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan 

untuk tujuan pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, 

melainkan menggunakan dasar kas. 

2.1.14. Akuntansi Dalam Pandangan Islam 

  Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikneal dengan istilah 

al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah 

muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah perkembangannya diserahkan 

kepada kemampuan akal dan pikiran manusia. Dalam al-Qur‟an telah menjelaskan 

mengenai konsep dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal 

sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry 

bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1949. Hal ini dapat 

kita lihat dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 282, yang secara garis besar telah 
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menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga 

keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya pertanggung jawaban dengan 

kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai 

urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai 

alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang 

material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu 

mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai 

penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus 

berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon kuitansi atau akta notaris 

untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak dan tentu saja adanya 

sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan manajemen karena 

semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-

kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat tersebut sangat relevan dengan sifat 

akuntansi, karena ditempatkan pada surat al-Baqarah yang berarti sapi betina yang 

sebenarnya merupakan lambang komoditas ekonomi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

 

Penulis 

dan 

Tahun  

        

Judul  

Variabel Hasil  

 

 

Suparno 

(2007) 

Persepsi 
Mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi 

1.   Persepsi 

mahasiswa 

jurusan 

akuntansi,ma

Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa mahasiswa fakultas 
ekonomi universitas syiah 
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Universitas 
Syiah Kuala 
terhadap 
Perbankan 
Syariah 
Sebagai 
Lembaga 
Keuangan 
Syariah 

najemen,dan 

ekonomi 

pembanguna

n angkatan 

2003-2007 

2.Karakteristik 

Perbankan 

Syariah 

3. Produk Bank 

Syariah 

4. Prinsip bank 

Syariah 

kuala mempersepsikan 
positif perbankan syariah 
sebagai lembaga keuangan 
syariah hal ini 
menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa 
jurusan akuntansi, 
manajemen dan ekonomi 
pembangunan terhadap 
perbankan sebagai 
lembaga keuangan 
syariah. 

Sri 
Mulyani 
(2016) 

Persepsi 
Mahasiswa 
Akuntansi 
Terhadap 
Aktivitas 
Bisnis, 
Tujuan, 
Karakteristik, 
Dan 
Pengguna 
Informasi 
Akuntansi 
Syariah 

1. Mahasiswa 

akuntansi pada 

perguruan tinggi di 

karesidenan Pati 

yang kurikulumnya 

ada mata kuliah 

akuntansi syariah 

(UMK,STIENU,Jepa

ra) 

2. Aktivitas Bisnis 

3. Tujuan Akuntansi 

Syariah 

4. Karakteristik 

Akuntansi Syariah 

5. Pengguna informasi 

Akuntansi Syariah 

Terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa 

akuntansi yang sudah 

menempuh mata kuliah 

akuntansi syariah dengan 

mahasiswa akuntansi yang 

belum menempuh mata 

kuliah akuntansi syariah 

terhadap Aktivitas Bisnis, 

Tujuan , Karakteristik dan 

pengguna informasi 

akuntansi syariah.  
 

Sarasmita 
Adelia 
Nugraha 
(2016) 

Persepsi 
Mahasiswa 
Akuntansi 
Syariah 
Dalam 
Penerapan 
Operasional 
Perbankan 
Berbasis 
Syariah 

1.Mahasiswa STIE 

Perbanas Jurusan 

Akuntansi Semester 

Genap 2015/2016  

2.Karakteristik 

Perbankan Syariah 

3.Informasi Akuntansi 

Syariah dalam 

Perbankan Syariah 

4.Jasa dan Produk 

Perbankan Syariah 

 

Tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa 

STIE Perbanas angkatan 

2015 dan 2016 terhadap 

karakteristik perbankan 

syariah, informasi 

akuntansi dalam 

perbankan syariah serta 

jasa dan produk perbankan 

syariah. Semua 

memberikan jawaban 

yang positif 

 

Rita 
Rosian, 
Ina 

Persepsi 
Ulama, 
tokoh ormasi 

1. Ulama 

2. Tokoh ormasi Islam 

3. Akademisi 

Terdapat perbedaan 

persepsi antara ulama 

dengan tokoh ormas islam 
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Indriana, 
Tenny 
Badina, 
Muhamm
ad Ainun 
Najib, 
dan Isti 
Nuzulul 
Atiah 
(2017) 

islam dan 
akademisi di 
provinsi 
Banten 
terhadap 
bauran 
pemasaran 
perbankan 
syariah dan 
kesesuaian 
praktik 
perbankan 
syariah 
dengan 
prinsip-
prinsip 
syariah 

4. Bauran Pemasaran 

Perbankan Syariah 

5. Kesesuaian Praktik 

Perbankan Syariah 

dengan Prinsip 

Syariah 

serta akademisi terhadap 

Bauran Pemasaran 

Perbankan Syariah 

Kesesuaian Praktik 

Perbankan Syariah dengan 

Prinsip Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrida 
Raini 
(2017) 

Analisis 

persepsi 

terhadap 

penerapan 

prinsip 

akuntansi 

berdasarkan 

surah 

albaqarah 

ayat 282  

(studi 
empiris pada 
mahasiswa 
akuntansi 
universitas 
islam negeri 
Sumatera 
Utara) 

1. Persepsi mahasiswa 

akuntansi fakultas 

ekonomi dan bisnis 

islam UINSU 

2. Keadilan 

3. Pertanggung 

jawaban 

4. Kebenaran 

Mahasiswa akuntansi 

fakultas ekonomi dan 

bisnis islam UINSU 

angkatan 2014 memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel 

keeadilan,  pertanggung 

jawaban dan kebenaran. 

Muham
mad 
Syarif 
(2017)  

Analisis 
persepsi 
mahasiswa 
akuntansi 
dan non 
akuntansi 
UIN 
SUSKA 
RIAU 
terhadap 
penerapan 

1. Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi  

2. Mahasiswa non 

akuntansi 

3. Prinsip akuntansi 

syariah  

 

tidak terdapat perbedaan 
persepsi antara mahasiswa 
akuntansi dan mahasiswa 
ekonomi Islam terhadap 
penerapan prinsip 
akuntansi syari‟ah di 
perbankan syari‟ah 
pekanbaru 
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prinsip 
akuntansi 
syariah 
diperbankan 
syariah 
pekanbaru   

Nur 

Anisa 

(2017)  

Penerapan 
prinsip 
akuntansi 
syariah pada 
lembaga 
keuangan 
syariah 

1. Persepsi 

Akuntan 

2. Prinsip 

Akuntansi 

Syariah 

Hasil menunjukkan bahwa 
penerapan prinsip prinsip 
akuntansi syariah sudah 
diterapkan didalam BMT-
Maslahah dan BMT-As 
Salam, sekalipun 
pelaksanaannya belum 
sempurna 

Dewi 
Ayu 
Sartika 
Puteri, 
Ronald 
Rulindo,
Hendri 
Tanjung 
(2019) 

Persepsi 
Masyarakat 
Muslim 
Terhadap 
Ke 
Syariah‟an 
Bank 
Syariah 
Indonesia 

1. Persepsi masyarakat 

muslim Di Indonesia 

khususnya yang 

menggunakan Bank 

Syariah 

Mayoritas responden 
termasuk responden yang 
merupakan nasabah bank 
syariah memiliki persepsi 
terhadap bank sayriah 
bahwa bank syariah tidak 
sesuai prinsip syariah. 
 

2.3 Kerangka Konseptual  

Untuk  lebih  menjelaskan  hubungan  antara  variabel  independen  dan 

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini di 

gambarkan model penelitian yang digunakan 
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Gambar 2.8 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Pengembangan Hipotesis  

 Perbedaan cara pandang terhadap penerapan prinsip transaksi akuntasi 

syariah diperbankan syariah perlu dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut yang 

menjadi tujuan utama dari penelitian ini.  

Mahasiswa 

konsentrasi non 

akuntansi syariah 

Mahasiswa konsentrasi 

akuntansi syariah 

Prinsip Akuntansi Syari‟ah di Perbankan 

Syari‟ah :  

1.Persaudaraan (ukhuwah)  

2.Keadilan („adalah)  

3.Keseimbangan (tawazun)  

4.Kemaslahatan (maslahah)  

5.Universalisme (syumuliyah)  

 

Terdapat 

perbedaan 

Tidak 

terdapat 

perbedaan 
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Peneliti dilakukan untuk mengamati apakah seperti apa persepsi etis 

mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi non 

konsentrasi syariah terhedap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah dan apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 

yang berlatar belakang syariah dan mahasiswa akuntansi non konsentrasi syariah. 

Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik peribadi 

pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan 

harapan-harapan seseorang. Selain itu karakteristik target observasi juga bisa 

mempengaruhi apa yang diartikan. Lebih lanjut konteks dimana pribadi melihat 

berbagai objek atau pristiwa juga penting. Waktu sebuah objek dan pristiwa 

dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau 

sejumlah faktor situsional lainnya. (Ardiansyah 2011). 

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dapat 

membentuk, dan mengubah pola berfikir diantaranya adalah sikap, motif, interest, 

pengalaman masa lalu, ekspektasi, situasi. Kurikulum yang diajarkan di tiap-tiap 

perguruan tinggi mungkin tidaklah jauh berbeda akan tetapi jika kita dari latar 

belakang mahasiswa yang mengambil konenstrasi akuntansi syariah dengan 

mahasiswa yang tidak mengambil konsentrasi syariah memiliki sedikit perbedaan 

kurikulum, dimana mahasiswa yang mengambil konsentrasi akuntansi syariah 

lebih menyatu padukan antara ilmu dan agama. (Nur Oktafiani Mu‟minah 2013). 
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Hal ini dianggap akan mempengaruhi cara pandang atau penilaian mereka 

dimana mahasiswa akuntansi dari konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi 

non konsentrasi syariah akan lebih memahami suatu tindakan yang bertentangan 

dengan ajaran islam. Namun, jika kita lihat dari fenomena yang telah diuraikan 

dilatar belakang bahwa era sekarang ini banyak yang paham akan ilmu agama 

tetapi mereka tidak mau menerapkannya, maka disimpulkan bahwa persepsinya 

dipengaruhi oleh dirinya sendiri. (Herlina, 2012). 

Responden yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntasi 

syariah lebih dalam diduga terdapat perbedaan persepsi. Perbedaan itu dilatar 

belakangi pada pengalaman-pengalaman masa lalu, mahasiswa yang telah 

mengikuti mata kauliah akuntansi syariah khususnya lembaga keuangan dan  

perbankan syariah serta mata kuliah standar akuntansi keuangan syariah tentu saja 

dilatari oleh motif dan minat tertentu dari mahasiswa yang telah mengikuti mata 

kuliah tersebut. Pilihan untuk bekerja pada lembaga keuangan berbasis syariah 

tentu saja dilatari oleh motif dan minat tertentu oleh mahasiswa akuntansi syariah. 

Selain itu konteks mereka berbeda karena telah mendapatkan pengetahuan 

akuntansi syariah lebih dalam  dan juga telah mengetahui situasi dimana prinsip-

prinsip penerapan transaksi akuntansi syariah diterapkan. (Ardianysah 2011). 

Selain itu responden mahasiswa akuntansi  yang telah mengambil mata 

kuliah akuntansi perbankan syariah dan mahasiswa akuntansi yang belum 

mengambil mata kuliah akuntansi perbankan syariah diduga memilki perbedaan 

persepsi. Mahasiswa akuntansi yang belum mengambil mata kuliah akuntansi 
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perbankan syariah belum memahami prinsip-prinsip transaksi bank syariah 

dengan syariah secara jelas, sedangkan mahasiwa akuntansi yang sudah mengikuti 

mata kuliah akutansi perbankan syariah lebih memahami prinsip-prinsip 

penarapan transaksi akuntansi syariah diperbankan syariah. (Heical Reza 2017). 

         Berdasarkan masalah yang dirumuskan dan landasan teori maka hipotesis  

yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Persaudaraan  

 Dalam pelaksanaannya, penerapan akuntansi syariah tidak terlepas dari 

prinsip-prinsip syariah. Prinsip dalam transaksi akuntansi syariah menurut 

AAOIFI terbagi menjadi lima (Nurhayati,2011) yang pertama yaitu 

persaudaraan (Ukhuwah) yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung 

tinggi nilai kebersamaan dalam memproleh manfaat, sehingga seseorang tidak 

boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip ini 

didasarkan atas prinsip saling menegnal (ta‟aruf), saling memahami (tafahum), 

saling menjamin  (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi (tahaluf). 

Ha1:Diduga terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi 

Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi akuntansi 

syari‟ah dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah terhadap prinsip t r a n s a k s i  akuntansi 

s y a r i a h  yang berasaskan persaudaraan  (ukhuwah) di perbankan 

syari‟ah pekanbaru. 
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2. Keadilan   

Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Konvensional dan Prinsip-prinsip Dasar 

Akuntansi Islam Dalam Rumusan Teori dan Praktek Akuntansi Islam karangan 

Amirah Ahmad Nahrawi Lc, M.Ec, M.Sy menyimpulkan bahwa 

perkembangannya akuntansi konvensional yang bebas nilai ini, yang dilandasi 

pola berpikir egoistik, materialistik dan utilitarian tidak memiliki kemampuan 

untuk menjawab persoalan-persoalan akuntansi yang muncul dewasa ini. Tidak 

demikian dengan Akuntansi Islam yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika 

dan berpedoman pada Alquran. Dalam sistem tersebut, kegiatan identifikasi, 

klarifikasi dan pelaporan dan mengambil keputusan ekonomi harus berdasarkan 

prinsip akad-akad syari‟ah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, 

maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram dan membahayakan. 

 Menurut Muhammad, dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 282 ada 

tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu 

nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran.prinsip keadilan adalah 

pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan 

terletak pada keharmonisan menuntut hak  dan menjalankan kewajiban atau 

dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang 

menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan 

bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting 

dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara 

inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan 
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mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-

nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah 

pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

Al-Qur‟an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan 

dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan 

timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal 

ini, Al-Qur‟an menyatakan dalam berbagai ayat antara lain dalam surah Asy-

Syura ayat 181-184 yang berbunyi “Sempurnakanlah takaran dan janganlah 

kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan dan 

bertakwalah kepada ALLAH SWT yang telah menciptakan kamu dan umat-umat 

yang terdahulu”. 

Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka  hipotesis  kedua  yang  

diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ha2: Diduga terdapat  perbedaan  persepsi  antara  Mahasiswa  Akuntansi  

Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi akuntansi syari‟ah 

dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi akuntansi 

syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang 

berasaskan keadilan („adalah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru. 
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3. Kemaslahatan 

Karangan Nur Hidayat dengan judul penelitian Prinsip-Prinsip Transaksi 

Akuntansi Syari‟ah : Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan, 

dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan mulia syari‟ah menciptakan 

kemaslahatan adalah rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi 

syari‟ah, dan buah dari akuntansi syari‟ah adalah laporan keuangannya. Bila 

kemudian laporan ini dijadikan dasar dalam transaksi bisnis akan sangat terjaga 

akuntabilitasnya. Apabila prinsip-prinsip transaksi akuntansi syari‟ah dapat 

diadopsi dalam menyajikan laporan keuangan, tentu saja harapannya adalah 

menjaga eksistensi laporan keuangan agar tetap dapat dijadikan rujukan utama 

dalam pengambilan keputusan bisnis.  

Tujuan utama syariat islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia, baik didunia maupun diakhirat (Jama 2011). Al-Qaradhawi menyatakan 

“dimana ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum ALLAH. Tujuan mencapai 

kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin 

dituju oleh fisik lingkungannya yaitu kehidupan semua makhluk tuhan (Thohari 

2013). Konsep maslahah memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya 

semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk 

memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat 

secara keseluruhan. Maslahah merupakan tujuand ari penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syariah. 
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Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka  hipotesis  ketiga  yang  

diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ha3: Diduga tidak terdapat  perbedaan  persepsi  antara  Mahasiswa  Akuntansi  

Fekonsos UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi akuntansi syari‟ah 

dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi akuntansi 

syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang 

berasaskan kemaslahatan(maslahah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru. 

4. Keseimbangan 

 Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan 

masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. 

Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan 

kepribadiannya namun akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, 

pragmatis dan rakus untuk memiliki segala sesuatu dan orientasi kehidupannya 

merupakan profit motif. 

 Dalam ajaran islam, masalah keseimbangan mendapatkan penekanan dan 

perhatian secara khusus tidak hanya adanya keseimbangan mendapat penekanan 

kepentingan  seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan 

akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita akan  

tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, produksi dan konsumsi, serta 

adanya sirkulasi kekayaan. Oleh karena itu, islam mencegah dan melarang 

terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang dalam 

Al-Qur‟an surah Al-Hasyr Ayat 7 yang artinya “supaya harta itu jangan hanya 
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beredar diantara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”. Sebaliknya jika 

terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan nya berati telah terjadi praktek kezaliman. 

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah 

laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, 

bukan saja antara kepentingan dunia dengan dengan kepentingan akhirat dalam 

ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan 

individu, masyarakat dan lain sebagainya. (Yusuf Qaradhawi:48). 

 Berdasarkan  pernyataan  diatas  maka  hipotesis  ketiga  yang  

diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ha4: Diduga terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi 

Fekonsos UIN Suska Riau yang   mengambil   konsentrasi   akuntansi   

syari‟ah   dengan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi 

akuntansi syari‟ah terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah 

yang berasaskan keseimbangan (tawazun) di perbankan syari‟ah 

Pekanbaru. 

5. Universalisme  

Prinsip universalisme esensinya dapat dilakukan oelh, dengan dan untuk 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)tanpa membedakan suku, agama, 

ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil 

alamin) (SAK Syariah:6). 
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Berdasarkan pernyataan diatas maka hipotesis kelima yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha5: Diduga terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Akuntansi Fekonsos 

UIN Suska Riau yang mengambil konsentrasi akuntansi syari‟ah dengan 

mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi akuntansi syari‟ah 

terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan 

universalisme (syumuliyah) di perbankan syari‟ah Pekanbaru     
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Sekaran (2010:152-154) desain atau rancangan suatu penelitian 

meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional. Desain penelitian 

memuat (1) Tujuan studi; (2) Jenis investigasi (jenis penelitian); (3)Tingkat 

intervensi peneliti; (4) Konteks studi (situasi studi); (5) Unit Analisis; (6) Horizon 

waktu. Desain pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1.1.  Tujuan Studi 

   Tujuan studi ini adalah untuk menguji hipotesis (hypotheses testing) yang 

dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis 

merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih 

variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis 

dibangun untuk menjelaskan fenomena bentuk hubungan antar variabel, dimana 

hubungan variabel tersebut dapat berupa hubungan koresional, komperatif dan 

kausalitas (Sekaran, 2010:115).  

3.1.2. Jenis Investigasi (jenis penelitian) 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey (survey research) yang berupa 

penelitian penjelasan dan pengujian hipotesis (explanatory). Dalam survey, 

informasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan 

dari responden atau populasi yang akan menjadi sampel penelitian. Berdasarkan 

tingkat explanasi dan kedudukan variabel-variabelnya, penelitian ini termasuk
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penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

perbandingan. Yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa Jurusan Akuntansi S1 Konsentrasi Syariah dengan Mahasiswa 

mahasiswa Jurusan Akuntansi S1 Non Konsentrasi Syariah , terhadap penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syariah di perbankan syariah Pekanbaru. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang 

diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang terdapat pada 

kuisioner berupa nilai atau skor. Sumber data yang digunakan adalah data primer, 

yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa jawaban terhadap 

kuisioner. Angket (kuisioner) merupakan suatu teknik pengumpulan data dan 

informasi dengan memakai daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden 

mengenai suatu masalah. Pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan 

dengan persepsi mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi syari‟ah 

dengan mahasiswa akuntansi Fekonsos Uin Suska Riau yang tidak mengambil 

kosentrasi syari‟ah, tentang prinsip transaksi akuntansi syari‟ah menurut 

KDPPLKAS (Kerangka Dasar Penyususnan dan Penyajian Keuangan 

Syari‟ah).Mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi syari‟ah lebih 

banyak mendapatkan matakuliah yang berbasis syari‟ah dibandingkan  dengan  

mahasiswa  akuntansi  yang tidak  mengambil  konsentrasi syari‟ah. Mahasiswa 

akuntansi yang mengambil konsentrasi syari‟ah sudah sangat banyak 

mendapatkan tugas untuk menala‟ah teori yang mereka pelajari dengan yang 

dipraktekkan dalam bank syari‟ah di pekanbaru. 
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3.1.3. Tingkat intervensi peneliti 

 Tingkat intervensi peneliti terhadap suatu penelitian mempunyai 

keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan.  

3.1.4. Konteks studi (situasi studi)  

 Untuk tahapan pengujian hipotesis dilakukan studi lapangan pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial  di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. 

3.1.5. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu individu yakni Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau. 

3.1.6. Horizon waktu 

 Horizon waktu pada penelitian ini adalah one shot atau cross sectional 

study, yaitu studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan 

selama periode satu tahun (tahun 2020) dalam rangka menjawab pertanyaan 

penelitian. 

3.2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek maupun subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Angkatan 2016 di UIN Suska Riau. 

Tabel 3.1 

Data Mahasiswa/I Aktif Jurusan Akuntansi S1 Angkatan 2016 Fekonsos  

UIN Suska Riau 

Mahasiswa/I Jumlah 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Akuntansi S1 : 

1. Konsentrasi Akuntansi Syariah Angkatan 2016 

2. Non Konsentrasi Akuntansi Syariah Angkatan 2016 

 

37 

125 

Total 162 

(Sumber :Kasubag Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska 

Riau) 

 

3.3.2.  Sampel 

 Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Menurut 

Sugiyono (2016: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial angkatan 2016 di UIN 

Suska Riau yang sudah mendapatkan atau sedang menempuh mata kuliah yang 

berkaitan dengan syariah seperti, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, Lembaga 

Keuangan Syariah, dan Akuntansi Perbankan Syariah. 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2002:21) jika populasinya besar atau lebih  

dari 100 maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Mengingat jumlah 

populasi dalam hal ini cukup banyak,maka objek penelitian hanya diambil 

sebagian saja. Dari jumlah populasi 162 orang mahasiswa akuntansi  Fekonsos 

UIN Suska Riau angkatan 2016 maka peneliti mengambil jumlah sebanyak 62 

orang mahasiswa dari 5 konsentrasi yang ada. 
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Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel dimana pilihan mengacu kepada kelompok 

bukan kepada individu. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% 

(Chandrarin, 2017: 131). 

Adapun peneliti menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan 

sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, 

namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana. 

  
 

   ( ) 
 

n : jumlah sample 

N : jumlah populasi 

e :kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir atau diinginkan,  dalam penelitian ini adalah 10%. 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dimana pilihan mengacu kepada kelompok bukan 

kepada individu.                        

                                       

   
  

 
 

 

Kemudian didapat ni = fi x n 
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Keterangan : 

Fi : sampling fraction cluster 

Ni : banyaknya individu yang ada dalam cluster 

N : banyaknya populasi seluruhnya 

n : banyaknya anggota yang dimasukkan sampel 

ni : banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi sub sampel. 

Jumlah mahasiswa dan mahasiswi akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

angkatan 2016  yaitu sebanyak 162 orang. Sehingga berdasarkan rumus Slovin 

tersebut, maka jumlah sampel yaitu: 

  
 

   ( ) 
 

  
   

     (  ) 
 

  
   

     (    )
  =   

   

    
 = 62 

Tabel 3.2 

Sampel Mahasiswa Akuntansi 

Angkatan 2016 Akuntansi 

Konsentrasi Akuntansi Syariah & 

Konsentrasi Non Akuntansi Syariah 

37/162x62=14 

125/162x62=48 

Total  sampel 62 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Kuisioner yakni 

pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pernyataan yang akan 
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penulis ajukan pada responden. Dimana responden  diminta menjawab sesuai 

dengan pendapat mereka. Menurut Riduwan (2015: 21) setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pertanyaan atau dukungan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata sebagai berikut: 

a. Kategori Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Kategori Setuju (S) diberi skor 4 

c. Kategori Netral (N) diberi skor 3 

d. Kategori Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Kategori Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

Kuisioner akan disebarkan secara langsung pada mahasiswa akuntansi  

konsentrasi  syariah dan mahasiswa akuntansi yang tidak mengambil konsentrasi 

syariah. Data tersebut untuk diolah denan menggunakan sofwer SPSS. 

3.5.  Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.5.1. Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

Terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah Pekanbaru yang berasaskan persaudaraan 

(ukhuwah). 

Variabel ini adalah prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan 

nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan 

para pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong 

menolong. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen 

dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 sampai poin 5. 
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Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. 

Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan persaudaraan (ukhuwah) 

belum sepenuhnya diterapkan dalam perbankan syari‟ah dan skala 5 

(tertinggi) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transaksi akuntansi 

syari‟ah yang berasaskan persaudaraan (ukhuwah) sudah sesuai dengan 

syari‟ah islam dan sepenuhnya sudah diterapkan dalam perbankan syari‟ah 

pekanbaru. 

3.5.2. Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

Terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah Pekanbaru yang berasaskan keadilan (‘adalah).  

Variabel ini adalah prinsip keadilan („adalah) esensinya merupakan nilai 

universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para 

pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong 

menolong. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen 

dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 sampai poin 5. 

Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. 

Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan keadilan („adalah) belum 

sepenuhnya diterapkan dalam perbankan syari‟ah dan skala 5 (tertinggi) 

menunjukkan bahwa penerapan prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang 
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berasaskan keadilan („adalah) sudah sesuai dengan syari‟ah islam dan 

sepenuhnya sudah diterapkan dalam perbankan syari‟ah pekanbaru. 

3.5.3. Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

Terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah Pekanbaru yang berasaskan kemaslahatan 

(maslahah).  

Variabel ini adalah prinsip kemaslahatan (maslahah) esensinya merupakan 

nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan 

para pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong 

menolong. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen 

dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 sampai poin 5. 

Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. 

Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan kemaslahatan (maslahah) 

belum sepenuhnya diterapkan dalam perbankan syari‟ah dan skala 5 

(tertinggi) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transaksi akuntansi 

syari‟ah yang berasaskan kemaslahatan (maslahah) sudah sesuai dengan 

syari‟ah islam dan sepenuhnya sudah diterapkan dalam perbankan syari‟ah 

pekanbaru. 

3.5.4. Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

Terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 
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diperbankan syariah Pekanbaru yang berasaskan keseimbangan 

(tawazun). 

Variabel ini adalah prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya merupakan 

nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan 

para pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong 

menolong. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan instrumen 

dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 sampai poin 5. 

Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala tertinggi. 

Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan keseimbangan (tawazun) 

belum sepenuhnya diterapkan dalam perbankan syari‟ah dan skala 5 

(tertinggi) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transaksi akuntansi 

syari‟ah yang berasaskan keseimbangan (tawazun) sudah sesuai dengan 

syari‟ah islam dan sepenuhnya sudah diterapkan dalam perbankan 

syari‟ah pekanbaru. 

3.5.5. Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau 

Terhadap penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah 

diperbankan syariah Pekanbaru yang berasaskan universalisme 

(syumuliyah). 

Variabel ini adalah prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya 

merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi 

kepentingan para pihak kemanfaatan secara umum dengan semangat saling 
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tolong menolong. Untuk mengukur variabel ini, peneliti menggunakan 

instrumen dalam bentuk kuisioner menggunakan skala likert poin 1 sampai 

poin 5. Dimana poin 1 sebagai skala rendah sampai 5 sebagai skala 

tertinggi. Artinya adalah skala 1 (rendah) menunjukkan bahwa penerapan 

prinsip transaksi akuntansi syari‟ah yang berasaskan universalisme 

(syumuliyah) belum sepenuhnya diterapkan dalam perbankan syari‟ah dan 

skala 5 (tertinggi) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transaksi 

akuntansi syari‟ah yang berasaskan universalisme (syumuliyah) sudah 

sesuai dengan syari‟ah islam dan sepenuhnya sudah diterapkan dalam 

perbankan syari‟ah pekanbaru. 

3.6. Instrumen Penelitian   

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Menurut Yamin (2014:15) Statistik Deskriptif duginakan untuk 

mengetahui ukuran pemusatan data (mean), ukuran penyebaran data (standar 

deviasii, minimum, maksimum dan range), distribusi data yaituskewness dan 

kurtoris selanjutnya dilakukan langkah distribusi frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi setiap variabel dan respon dari setiap responden (setuju,tidak setuju, 

dll). 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 
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mendeskripsikan data yang menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah 

untuk dipahami. 

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. 

Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang 

bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Nilai maksimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Nilai minimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga 

kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten bila diajukan 

pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas 

suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian, maka 

diperlukan uji reliabilitas dan validitas ( Hair et al. 1998‟ Huck dan Cornier dalam 

Djamil, 2007). Untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan 

insrument, maka diperlukan uji validitas dan reliabilitas. 

a. Uji Validitas  (Test of Validity)  

Uji validitas data merupakan tahap awal yang dilakukan setelah data dari 

kuesioner diperoleh. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali : 2013). Alat ukur yang digunakan 

untuk pengujian validitas adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang 
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telah diisi oleh responden dan akan diuji hasilnya guna menunjukkan valid 

atau tidaknya suatu data. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari veriabel yang diteliti. Item dikatakan valid pasti 

reliable. Dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis 

apabila nilai rhitung lebih besar dari pada rtabel (Riduwan, 2015: 353).  

b. Uji Reliabilitas(Test of Reliabelity) 

Menurut Arikunto (2010:221) uji reabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah suatu instrumen cuku dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai pengumpulan data karena instrumen tersebut sedang baik. 

Reabilitas disini adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat 

ukur dalam mengukur gejala yang sama dilain kesempatan. Konsistensi 

disini berarti kuesioner tersebut konsisten jika digunakan untuk mengukur 

konsep atau konstruk dari suatu kondisi ke kon disi lain. Pada program 

SPSS, metode ini dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha, dimana kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha 

besar dari 0,60. 

c. Uji Normalitas  

Ghozali (2013) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya 

dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan 
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statistik parametrik tidak dapat digunakan. Jika nilai signifikansi < 0,05, 

maka data tidak berdistribusi normal. Data akan berdistribusi normal jika 

signifikansi > 0,05 (Ghozali : 2013). 

3.6.3 Pengujian Hipotesis Mann-Whitney 

Uji Mann-Whitney merupakan prosedur non-parametrik yang digunakan 

untuk membandingkan dua sampel yang independen dan tidak berhubungan 

(corder dan Foreman:2009). Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui 

perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya 

adalah ordinal, interval atau ratio tetapi tidak berdistribusi normal (Sugiyono : 

2011). 

Uji Mann-Whitney juga digunakan untuk menguji apakah dua mean 

populasi sama atau tidak. Uji Mann-Whitney digunakan dalam penelitian ini 

dikarenakan data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji Mann-Whitney adalah: 

a. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 di tolak dan Ha diterima
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 

mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi non 

konsentrasi syariah Fekonsos UIN Suska Riau angakatan 2016 (semester VII), 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa H01 diterima karena tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi 

non konsentrasi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis yaitu variabel persaudaraan yang memiliki nilai 

probabiilitas Ha1 (0,870) > 0,05. Dari nilai tersebut responden percaya 

bahwa prinsip transaksi akuntansi syariah yang berasaskan persaudaraan 

sudah layak dan baik untuk diterapkan di perbankan syariah pekanbaru. 

2. Berdasarkan hasil hipotesis sebelumnya dapat dilihat hanya H02 ditolak 

dikarenakan  probabilitas  (0,006<  0,05  hal  ini  membuktikan  secara  

empiris bahwa terdapat perbedaan persepsi antara Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi yang mengambil Konsentrasi Akuntansi Syari‟ah dengan 

Mahasiswa Akuntansi yang tidak mengambil Konsentrasi Akuntansi 

Syari‟ah. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  Mahasiswa  

Akuntansi  yang  telah  memilih  Konsentrasi Syari‟ah berpendapat
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3.  prinsip Akuntansi Syari‟ah sudah sangat layak untuk diterapkan di 

Perbankan syari‟ah Pekanbaru hal ini sesuai dengan Kerangka Dasar 

Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Bank  Syari‟ah  bahwa 

implementasi keadilan dalam kegiatan usaha Perbankan Syari‟ah berupa 

aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba dalam segala bentuk 

dan jenisnya. Namun Mahasiswa Akuntansi yang tidak mengambil 

Konsentrasi Syari‟ah berpendapat bahwa prinsip keadilan belum 

sepenuhnya dapat diterapkan dalam aktivitas bisnis Perbankan Syari‟ah. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa H03 diterima karena tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi 

non konsentrasi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis yaitu variabel kemaslahatan yang memiliki nilai 

probabiilitas (0,378) > 0,05. Dari nilai tersebut responden percaya bahwa 

prinsip akuntansi syariah yang berasaskan kemaslahatan sudah layak dan 

baik untuk ditrapkan di perbankan syariah pekanbaru. 

5. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa H04 diterima karena tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi 

non konsentrasi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis yaitu variabel keseimbangan yang memiliki nilai 

probabiilitas (0,650) > 0,05. Dari nilai tersebut responden percaya bahwa 
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prinsip akuntansi syariah yang berasaskan keseimbangan sudah layak dan 

baik untuk ditrapkan di perbankan syariah pekanbaru. 

6. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa H05 ditolak karena tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa akuntansi konsentrasi syariah dan mahasiswa akuntansi 

non konsentrasi syariah Fekonsos UIN Suska Riau. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil uji hipotesis yaitu variabel universalisme yang memiliki nilai 

probabiilitas (0,579) > 0,05. Dari nilai tersebut responden percaya bahwa 

prinsip akuntansi syariah yang berasaskan universalisme sudah layak dan 

baik untuk ditrapkan di perbankan syariah pekanbaru. 

5.2. Keterbatasan Penelitian   

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu dalam pengumpulan 

data, penelitian ini menggunakan kuesioner google form. Oleh karena itu, data 

yang dikumpulkan hanya menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap 

penerapan prinsip transaksi akuntansi syariah dan peneliti tidak bisa mengontrol 

jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari kalangan 

mahasiswa akuntansi syariah, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya 

nanti, diharapkan untuk menambah jumplah sampel dan memperluas populasinya. 

5.3. Saran 

Adapun saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan ruang lingkup 

penelitian yang lebih luas. Sampel penelitian juga sebaiknya diperluas  

seperti  dosen,praktisi, karyawan bank dan nasabah tidak hanya terbatas 

pada Mahasiswa Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau, sehingga 

hasilnya nanti dapat digeneralisasikan secara umum.  

2. Perlu dilakukan lagi penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syariah  dengan menambahkan faktor-faktor lain 

yang mungkin menjadi isu-isu terbaru dalam penerapan prinsip 

transaksi akuntansi syariah  di lembaga keuangan syariah.  
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KUESIONER 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

Disela-sela kesibukan teman-teman pada saat ini, saya mohon 

pengorbanan waktu teman-teman untuk mengisi angket yang berisi butir-butir 

pertanyaan serta pernyataan. Angket ini digunakan untuk mengumpulkan data 

guna menyusun tugas akhir skripsi yang Berjudul “Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi Fekonsos UIN Suska Riau Terhadap Penerapan Prinsip Transaksi 

Akuntansi Syariah Diperbankan Syariah Pekanbaru (Studi Empiris 

Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Syariah Dan Mahasiswa Akuntansi Non 

Konsentrasi Syariah Fekonsos Uin Suska Riau) ” sebagai syarat untuk 

menyelesaikan studi akhir saya. 

Jawaban yang rekan berikan tidak akan dinilai benar atau salah. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati dimohon rekan memberikan jawaban 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Semua jawaban dan identitas rekan 

dijamin kerahasiaannya.  

Atas kesediaan rekan untuk mengisi angket ini, Saya ucapkan terimakasih. 

Semoga kebaikan rekan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

 

Wassalamu‟alaikum Wr Wb 

  Pekanbaru,13 Oktober 2020 
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KUISIONER PENELITIAN 

A. INFOMASI UMUM  

Judul penelitian:”Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fekonsos Uin Suska Riau 

Terhadap Penerapan Prinsip Transaksi Akuntansi Syariah Diperbankan 

Syariah Pekanbaru (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi 

Syariah Dan Mahasiswa Akuntansi Non Konsentrasi Syariah Fekonsos Uin 

Suska Riau)” 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden :                                                                        

Jenis kelamin : 

Universitas, Fakultas dan Jurusan :  

Konsentrasi : 

Semester : 

Alamat Email : 

 

C. DAFTAR KUISIONER 

Petunjuk Pengisian: 

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi anda 

dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai 

- Isilah semua nomor dalam kuisioner ini dan mohon jangan ada yang 

terlewatkan 

- Keterangan kuisioner: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

 



 
 

 
 

I. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH BERASASKAN PERSAUDARAAN 

(UKHUWAH) 

No. Pertanyaan  1 2 3 4 5 

1. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah 

menjunjung tinggi nilai demokrasi, nilai kebersamaan 

dalam memperoleh manfaat 

     

2. 
Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah 

berdasarkan prinsip saling  memahami    

     

3. 

Transaksi syari‟ah yang diadakan dalam perbankan 

syari‟ah merupakan bentuk interaksi untuk 

memanfaatkan secara umum fungsi dari perbankan 

syari‟ah 

     

4. 
Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah 

berdasarkan prinsip saling mengenal 

     

5. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah 

berdasarkan prinsip saling  menolong dan saling 

menjamin  

     

II. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH BERASASKAN KEADILAN 

(‘ADALAH) 

No. Pertanyaan  1 2 3 4 5 

1. 

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha 

perbankan syari‟ah berupa aturan prinsip muamalah 

yang melarang unsur riba dalam segala bentuk dan 

jenisnya 

     

2. 

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha 

perbankan syari‟ah berupa aturan prinsip muamalah 

yang melarang unsur kedzaliman (unsur yang 

merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan 

) 

     



 
 

 
 

3. 

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha 

perbankan syari‟ah berupa aturan prinsip muamalah 

yang melarang unsur maysir (unsur judi dan sikap 

spekulatif) 

     

4. 

Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha 

perbankan syari‟ah berupa aturan prinsip muamalah 

yang melarang unsur haram baik dalam barang maupun 

jasa serta aktivitas operasional yang terkait 

     

5. 

Prinsip keadilan esensinya menmpatkan sesuatu hanya 

pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada 

yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada 

posisinya 

     

III. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH BERASASKAN KESEIMBANGAN 

(TAWAZUN) 

No. Pertanyaan  1 2 3 4 5 

1. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah tidak 

hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan 

perusahaan semata untuk kepentingan pemilik 

(stakeholder) 

     

2. 

Manfaat yang didapatkan pada kegiatan usaha 

perbankan syari‟ah tidak hanya difokuskan pada 

pemegang saham 

     

3. 

Semua pihak dapat merasakan manfaat adanya suatu 

kegiatan ekonomi yang tercipta dalam perbankan 

syari‟ah 

     

4. 

Prinsip keseimbangan esensinya meliputi 

keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat 

dan publik, sektor keuangan dan rill, bisnis dan sosial 

dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian 

     



 
 

 
 

IV. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH BERASASKAN KEMASLAHATAN 

(MASLAHAH) 

No. Pertanyaan  1 2 3 4 5 

1. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah haruslah 

merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 

berdimensi duniawi dan ukhrawi 

     

2. 

Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur 

yakni kepatuhan syari‟ah (halal) serta manfaat dan 

membawa kebaikan (thoyyib)    

     

3. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah harus 

memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang 

menjadikan tujuan ketetapan syari‟ah 

     

4. 

Unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari‟ah 

yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, akal, 

keturunan, jiwa dan keselamatan harta benda 

     

V. PRINSIP AKUNTANSI SYARI’AH BERASASKAN UNIVERSALISME 

(SYUMULIYAH) 

No. Pertanyaan  1 2 3 4 5 

1. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah dapat 

dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) 

     

2. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah dapat 

dilakukan tanpa membedakan suku, ras, agama, dan 

golongan 

     

3. 
Prinsip kebebasan bertransaksi di perbankan syari‟ah 

diakui sepanjang objeknya halal dan baik 

     

4. 

Transaksi syari‟ah pada perbankan syari‟ah dapat 

dilakukan dengan semangat kerahmatan semesta 

(rahmatan lil „alamin) 

     

 Sumber : Muhammad Syarif (2017)



 
 

 
 

A. TABULASI DATA 

No 

responde

n Bersaskan Persudaraan (X1) 

Tota

l X1 Berasaskan Keadilan (X.2) 

Tota

l X2 Berasaskan Keseimbangan 

Tota

l X3 Berasaskan Kemaslahatan 

Tota

l X4 Berasaskan Universalisme 

Tota

l X5 

Persep 

si 

Berdasarkan 

Konsentrasi 

(Y) 

 

X1.

1 

X1.

2 

X1.

3 

X1.

4 

X1.

5 

 

X2.

1 

X2.

2 

X2.

3 

X2.

4 

X2.

5 

 

X3.

1 

X3.

2 

X3.

3 

X3.

4 

 

X4.

1 

X4.

2 

X4.

3 

X4.

4 

 

X5.

1 

X5.

2 

X5.

3 

X5.

4 

  
1 3 3 4 3 5 18 5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 1 

2  4 4 3 4 4 19 4 4 4 4 3 19 4 4 2 3 13 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 2 

3 4 4 4 4 4 20 3 4 3 3 4 17 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 3 4 3 3 13 2 

4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 4 4 3 15 2 

5 5 5 5 5 5 25 3 5 5 5 4 22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 1 

6 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

7 4 4 4 2 4 18 5 5 5 4 4 23 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 3 4 4 5 15 1 

8 4 4 5 3 4 20 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 1 

9 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 1 

11 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

12 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 17 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 2 

13 4 4 4 4 4 20 3 5 5 5 5 23 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 2 

14 5 3 4 3 4 19 5 5 5 4 5 24 2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 4 5 4 4 17 1 

15 5 4 4 4 4 21 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 

16 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 

17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 2 

18 3 3 4 4 3 17 4 4 4 4 4 20 2 2 3 3 10 5 5 4 4 18 2 2 3 5 12 2 

19 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 18 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 2 



 
 

 
 

20 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 

21 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 2 3 2 3 10 5 5 5 5 20 3 5 4 4 16 2 

22 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 5 22 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 4 4 4 17 2 

23 3 3 4 3 3 16 3 4 4 3 3 17 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 2 

24 4 4 4 3 4 19 5 5 4 4 4 22 4 3 4 4 15 4 5 4 3 16 4 4 4 4 16 2 

25 2 3 4 4 4 17 5 4 4 5 4 22 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 4 2 4 3 13 2 

26 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 

27 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

28 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 3 20 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

29 4 5 4 4 5 22 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 3 5 4 4 16 2 

30 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 5 4 17 1 

31 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 1 

32 3 3 4 3 4 17 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 3 2 3 3 11 2 

33 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 2 

34 3 4 3 4 4 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 

35 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 3 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

36 4 4 4 2 4 18 4 5 5 5 4 23 4 4 3 3 14 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 1 

37 5 4 4 4 5 22 3 4 4 4 4 19 4 4 5 5 18 5 5 4 4 18 4 5 5 5 19 2 

 38 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 

39 3 3 3 3 3 15 3 1 3 3 3 13 3 1 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 

40 4 4 3 3 4 18 4 5 5 5 4 23 3 3 3 3 12 4 5 5 4 18 3 4 4 4 15 2 

41 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 1 

 42 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

43 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 18 4 4 5 5 18 4 5 4 4 17 1 

44 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 



 
 

 
 

45 3 3 4 4 4 18 5 4 4 4 5 22 2 3 5 4 14 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 2 

46 4 4 4 3 4 19 5 5 4 4 4 22 4 3 4 4 15 4 5 4 3 16 4 4 4 4 16 2 

47 4 3 4 3 4 18 2 5 4 5 5 21 3 4 2 4 13 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 2 

48 5 5 4 4 4 22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 2 

49 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 1 

50 3 4 4 4 5 20 5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 4 4 4 5 17 1 

51 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 

52 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 11 4 3 5 3 15 2 3 3 3 11 2 

53 4 4 3 3 4 18 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

54 4 4 4 3 4 19 3 4 4 4 3 18 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 5 4 5 17 2 

55 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 

56 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 2 5 5 17 2 

57 1 1 1 1 1 5 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 3 3 3 3 12 2 

58 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 2 

59 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 2 

                             



 
 

 
 

B. UJI VALIDITAS  

1. Uji Validitas Variabel Perasaudaraan (X1) 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTA

LX1 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,813
**

 ,644
**

 ,477
**

 ,633
**

 ,849
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

,813
**

 1 ,668
**

 ,627
**

 ,731
**

 ,909
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

,644
**

 ,668
**

 1 ,553
**

 ,700
**

 ,830
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

,477
**

 ,627
**

 ,553
**

 1 ,627
**

 ,778
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X1.5 

Pearson 

Correlation 

,633
**

 ,731
**

 ,700
**

 ,627
**

 1 ,870
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

TOTAL

X1 

Pearson 

Correlation 

,849
**

 ,909
**

 ,830
**

 ,778
**

 ,870
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2. Uji Validitas Variabel Keadilan (X2) 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTA

LX2 

X2.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,544
**

 ,614
**

 ,524
**

 ,506
**

 ,755
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.2 

Pearson 

Correlation 

,544
**

 1 ,873
**

 ,813
**

 ,709
**

 ,907
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.3 

Pearson 

Correlation 

,614
**

 ,873
**

 1 ,890
**

 ,699
**

 ,935
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

,524
**

 ,813
**

 ,890
**

 1 ,725
**

 ,901
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

X2.5 

Pearson 

Correlation 

,506
**

 ,709
**

 ,699
**

 ,725
**

 1 ,836
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 59 

TOTA

LX2 

Pearson 

Correlation 

,755
**

 ,907
**

 ,935
**

 ,901
**

 ,836
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 3. Uji Validitas Variabel Kemaslahatan (X3) 

 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 TOTAL

X3 

X3.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,749
**

 ,564
**

 ,642
**

 ,853
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X3.2 

Pearson 

Correlation 

,749
**

 1 ,565
**

 ,707
**

 ,876
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X3.3 

Pearson 

Correlation 

,564
**

 ,565
**

 1 ,746
**

 ,837
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X3.4 

Pearson 

Correlation 

,642
**

 ,707
**

 ,746
**

 1 ,889
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 

TOTAL

X3 

Pearson 

Correlation 

,853
**

 ,876
**

 ,837
**

 ,889
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 4. Uji Validitas Variabel Keseimbangan (X4) 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TOTAL

X4 

X4.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,863
**

 ,809
**

 ,758
**

 ,942
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X4.2 

Pearson 

Correlation 

,863
**

 1 ,754
**

 ,717
**

 ,916
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X4.3 

Pearson 

Correlation 

,809
**

 ,754
**

 1 ,749
**

 ,906
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X4.4 

Pearson 

Correlation 

,758
**

 ,717
**

 ,749
**

 1 ,883
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 

TOTAL

X4 

Pearson 

Correlation 

,942
**

 ,916
**

 ,906
**

 ,883
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

               5. Uji Validitas Variabel Universalisme (X5)  

 

Correlations 

 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 TOTAL

X5 

X5.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,389
**

 ,613
**

 ,427
**

 ,750
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 ,001 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X5.2 

Pearson 

Correlation 

,389
**

 1 ,602
**

 ,533
**

 ,793
**

 

Sig. (2-tailed) ,002  ,000 ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X5.3 

Pearson 

Correlation 

,613
**

 ,602
**

 1 ,774
**

 ,903
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 59 59 59 59 59 

X5.4 

Pearson 

Correlation 

,427
**

 ,533
**

 ,774
**

 1 ,814
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 

N 59 59 59 59 59 

TOTAL

X5 

Pearson 

Correlation 

,750
**

 ,793
**

 ,903
**

 ,814
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

C. UJI REABILITAS  

1. Uji Reabilitas Variabel Persaudaraan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,900 5 

 

 

 



 
 

 
 

2. Uji Reabilitas Variabel Keadilan (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,910 5 

 

3. Uji Reabilitas Variabel Kemaslahatan (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,884 4 

 

4. Uji Reabilitas Variabel Keseimbangan (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,932 4 

 

5. Uji Reabilitas Variabel Universalisme (X5) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,824 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

D. UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 TOTA

LX1 

TOTA

LX2 

TOTA

LX3 

TOTA

LX4 

TOTA

LX5 

N 59 59 59 59 59 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 18,51 20,00 14,41 16,05 15,10 

Std. 

Deviation 

2,979 3,254 2,660 2,668 2,361 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,178 ,178 ,183 ,221 ,208 

Positive ,173 ,110 ,139 ,186 ,126 

Negative -,178 -,178 -,183 -,221 -,208 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,367 1,367 1,406 1,699 1,594 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,048 ,048 ,038 ,006 ,012 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

E. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF  

1. Analisis Statistik Deskriptif Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi 

Syariah Fekonsos Uin Suska Riau 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

PERSAUDARAAN 14 13 25 19,07 3,751 

KEADILAN 14 15 25 21,86 3,371 

KEMASLAHATAN 14 8 19 14,57 3,251 

KESEIMBANGAN 14 11 20 15,71 3,384 

UNIVERSALISME 14 12 20 15,00 2,542 

Valid N (listwise) 14     

 

 

 



 
 

 
 

2. Analisis Statistik Deskriptif Mahasiswa Akuntansi Non Konsentrasi 

Syariah Fekonsos Uin Suska Riau 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PERSAUDARAAN 45 5 22 18,44 2,889 

KEADILAN 45 10 25 19,44 3,057 

KEMASLAHATAN 45 8 19 14,31 2,476 

KESEIMBANGAN 45 8 20 16,00 2,477 

UNIVERSALISME 45 8 20 15,04 2,335 

Valid N (listwise) 45     

 

F. UJI HIPOTESIS MANN-WHITNEY 

1. Uji Hipotesis Variabel Persaudaraan (X1) 

Ranks 

 
VAR0002

8 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

TOTAL

X1 

1 14 29,36 411,00 

2 45 30,20 1359,00 

Total 59   

 

Test Statistics
a
 

 TOTAL

X1 

Mann-Whitney U 306,000 

Wilcoxon W 411,000 

Z -,163 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,870 

a. Grouping Variable: 

VAR00028 

 

 



 
 

 
 

2. Uji Hipotesis Variabel Keadilan  (X2) 

Ranks 

 
VAR0002

8 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

TOTAL

X2 

1 14 40,82 571,50 

2 45 26,63 1198,50 

Total 59   

 

Test Statistics
a
 

 TOTAL

X2 

Mann-Whitney U 163,500 

Wilcoxon W 1198,500 

Z -2,740 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,006 

a. Grouping Variable: 

VAR00028 

 

3. Uji Hipotesis Variabel Kemaslahatan (X3) 

Ranks 

 
VAR0002

8 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

TOTAL

X3 

1 14 33,46 468,50 

2 45 28,92 1301,50 

Total 59   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Test Statistics
a
 

 TOTAL

X3 

Mann-Whitney U 266,500 

Wilcoxon W 1301,500 

Z -,881 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,378 

a. Grouping Variable: 

VAR00028 

 

4. Uji Hipotesis Variabel Keseimbangan (X4) 

Ranks 

 
VAR0002

8 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

TOTAL

X4 

1 14 31,75 444,50 

2 45 29,46 1325,50 

Total 59   

 

Test Statistics
a
 

 TOTAL

X4 

Mann-Whitney U 290,500 

Wilcoxon W 1325,500 

Z -,453 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,650 

a. Grouping Variable: 

VAR00028 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. Uji Hipotesis Variabel Universalisme (X5) 

 

Ranks 

 
VAR0002

8 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

TOTAL

X5 

1 14 32,18 450,50 

2 45 29,32 1319,50 

Total 59   

 

 

Test Statistics
a
 

 TOTAL

X5 

Mann-Whitney U 284,500 

Wilcoxon W 1319,500 

Z -,555 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,579 

a. Grouping Variable: 

VAR00028 
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