
 
 
 

 

v 
 
 

 

ABSTRAK 

 

Akbar, Supian. 2021. Perencanaan Keuangan Syariah dalam Mengelola 

Keuangan Pribadi di Kalangan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin. Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Pembimbing Dr. H. Sukarni, M. Ag. 

Kata Kunci: Perencanaan Keuangan Syariah 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan sejauh mana 

mahasiwa yang akan diteliti merencanakan keuangan syariah dalam mengelola 

keuangan pribadi apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum atau 

tidak melakukan perencanaan keuangan sama sekali. Dari permasalahan tersebut 

penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana  perencanan 

keuangan syariah dalam mengelola keuangan pribadi mahasiswa Perbankan 

Syariah serta ingin mengetahui apa-apa saja kendala yang mengambat 

perencanaan keuangan tersebut.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana  perencanaan keuangan 

syariah dalam mengelola keuangan pribadi dan apa saja yang menjadi kendala 

dalam pengelolaan perencanaan keuangan syariah dalam mengelola keuangan 

pribadi pada mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research dan metode 

yang diambil adalah kualitatif oleh karena itu untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan, penulis melakukan wawancara yang kemudian di simpulkan dan 

dijelaskan secara diskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswa 

perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini bertempat di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

Hasil dari penelitian kali ini yang berjudul perencanaan keuangan syariah 

dalam mengelola keuangan pribadi. Hasil penelitian kepada sepuluh mahasiswa 

prodi perbankan syariah, semua mahasiswa tersebut merencanaan keuangan 

syariah dalam mengelola keuangan pribadi dengan baik dan mereka mampu 

menangani kendala yang dialami dengan bijak. 
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