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Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan sekitar yang sangat 

membutuhkan penjelasan secara mendalam tentang perbankan syariah termasuk 

ilmu akuntansi syariah, sedangkan mahasiswa sebagai calon praktisi bank syariah 

kurang teruji kompetensinya tentang bank syariah. Masih terdapat mahasiswa yang 

kurang memahami tentang peraturan, skema, serta tata cara perhitugan yang 

terdapat di perbankan syariah. Setelah jam mata pelajaran berakhir ada saja yang 

mengeluh tidak memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Sedangkan 

mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah merupakan calon praktisi dan 

akademisi yang secara tidak langsung diharuskan lebih menguasai masalah 

tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: tingkat pemahaman mahasiswa 

perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari Banjarmasin terhadap ilmu 

akuntansi syariah dan kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa perbankan syariah 

dan ekonomi syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam usahanya memahami ilmu 

akuntansi syariah. 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus IAIN Antasari 

Banjarmasin jalan A.Yani km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dengan teknik tes, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yaitu mendefinisikan dan mendeskripsikan suatu pokok-pokok yang diteliti. 

Hasil penelitian: (1) Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa 

peneliti menggunakan metode tes yang kemudian akan dilakukan penilaian. 

Melihat dari hasi tes yang dilakukan setelah melihat rentang skor nilai rata-rata dari 

kedua jurusan yakni perbankan syariah 66,09 dan ekonomi syariah 65,125 dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa perbankan syrariah dan ekonomi syariah cukup paham 

dengan ilmu akuntansi syariah. (2) Dari hasil wawancara didapatkan bahwa kendala 

yang dihadapi mahasiswa dalam usahanya memahami ilmu akuntansi syariah 

adalah jam masuk kuliah, metode mengajar, motivasi, minat, referensi buku, berani 

mengemukakan pendapat, suasana belajar dan sarana dan prasarana adalah kendala 

yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa. Dari faktor-faktor tersebut 

mahasiswa paling banyak beranggapan bahwa jam masuk kuliah, cuaca panas saat 

pembelajaran, minat dan metode mengajar merupakan kendala yang berpengaruh 

terhadap pemahaman. 


