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Latar belakang penelitian ini berkaitan beasiswa yang diperoleh 

mahasiswa namun dalam perilaku konsumsinya ternyata penggunaan beasiswa 

tersebut tidak hanya untuk mendukung perkuliahan tetapi juga untuk keperluan 

lain yang  kurang tepat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa 

terhadap pemanfaatan beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi 

Sampling dengan teknik penarikan populasi secara acak (random), dengan 

pengumpulan data melalui kuesioner (angket). Hasilnya diolah dengan teknik 

editing dan tabulasi, kemudian dianalisis secara kualitatif tentang kepuasan respon 

dalam ekonomi Islam. 

Dari hasil kuesioner kepada 60 orang responden diperoleh data 

mengenai:  Prosedur pemberian beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin adalah: diperuntukkan bagi 

mahasiswa aktif, dan diperuntukan bagi yang memperoleh nilai akademik yang 

tinggi, sebagai beasiswa berprestasi. Besaran beasiswa yang diterima berkisar 

antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,-. Perilaku konsumsi mahasiswa 

terhadap pemanfaatan beasiswa, yaitu: sebagian besar mahasiswa setuju, yaitu 57 

orang atau 95% hanya dimanfaatkan untuk keperluan biaya kuliah dan 3 orang 

atau 5% yang tidak setuju. Untuk keperluan hidup sehari-hari, terdapat 39 orang 

atau 65% untuk biaya hidup sehari-hari bersumber dari beasiswa dan 21 orang 

atau 35% yang menggabungkan dari beasiswa dan pendapatan lainnya. Untuk 

keperluan makan sehari-hari, terdapat 36 orang atau 60% yang sumbernya dari 

beasiswa dan 24 orang atau 40% yang gabungan dari beasiswa dan sumber 

lainnya. Pemanfaatan beasiswa untuk keperluan kuliah, terdapat 48 orang atau 

80% yang menggunakannya untuk keperluan perkuliahan, dan hanya 12 orang 

atau 20% yang bersumber dari beasiswa dan sumber lainnya. 

 Menurut tinjauan ekonomi Islam, perilaku konsumsi mahasiswa terhadap 

pemanfataan beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin secara garis besar sudah tepat atau efektif dalam pemanfaatannya, 

karena kebanyakan digunakan untuk keperluan akademiknya dan juga digunakan 

untuk keperluan non akademik seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

 


