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ABSTRAK 

 

Halimah. 2016. Penggunaan Jasa Bank Syariah dan Jasa Bank Konvensional 

Dalam Bisnis Online Shop Pada Beberapa Minat Mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, 

M. Hum. (2) Hariyanto, SE, MM. 

 

Kata Kunci: Minat, Bisnis Online Shop, dan Jasa Perbankan. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan zaman yang sangat pesat dan 

semakin modern mendorong berbagai macam perubahan sistem, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, seperti sistem perdagangan, cara bertransaksi 

dan sistem pemasaran. Dahulu jika kita ingin membeli produk tersebut, antara 

pembeli dan penjual haruslah bertatap muka hingga terjadinya suatu kesepakatan 

antara pihak penjual dan pembeli atau yang disebut transaksi. Namun, Electronic 

commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai 

proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet atau pertukaran 

produk, jasa dan informasi melalui jaringan internet. Hal  tersebut dapat 

mendukung mahasiswa untuk mengakses berbagai bentuk inovasi atau perubahan 

yang ada di lingkungan sekitar akibat adanya internet. Hal itulah yang dapat 

memberikan keuntungan bagi mahasiswa(i) karena sebagian mahasiswa(i) yang 

melakukan jual beli secara online dapat memudahkan mereka dalam berbisnis dan 

dari segi bertransaksi yang melibatkan pihak bank sebagai tempat bertransaksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan jasa bank syariah 

dan jasa bank konvensional dalam bisnis online shop pada beberapa minat 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan faktor yang mempengaruhi 

penggunaan jasa bank syariah dan jasa bank konvensional dalam bisnis online 

shop pada beberapa minat mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian ini menghasilkan 10 orang mahasiswa yang berbisnis online 

shop dari segi jasa dengan meneliti proses transaksi yang dilakukan dalam 

berbisnis online shop, peneliti juga mendeskripsikan tentang objek dengan 

mencatat dan memasukan sumber data yang didapat. 

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari 10 orang informan yang 

penulis wawancarai menghasilkan temuan bahwa 3 orang mahasiswa yang 

berminat menggunakan jasa bank syariah, 3 orang mahasiswa yang berminat 

menggunakan jasa bank konvensional dan 4 orang mahasiswa yang berminat 

menggunakan kedua jasa bank tersebut. Dari 10 orang informan dapat 

digolongkan menjadi tinggi dalam berminat pada penggunaan jasa bank syariah 

dan jasa bank konvensional dalam bisnis online shop. Karena, dilihat dari alasan 

10 orang informan yang penulis teliti. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi 10 

orang minat mahasiswa tersebut, pertama, faktor pengetahuan. Kedua, faktor 

emosional. Ketiga, faktor kebutuhan. 
 



MOTTO 

 

 

SELALU BERPIKIR POSITIF 

 

 

“Pandanglah dengan sebanyak – banyaknya pandangan karena apa 

yang kita pandang tidak seperti apa yang kita pikirkan” 

 

 

( HALIMAH) 

 

 

 

 

 



KATA PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt, karena berkat rahmat serta hidayah dan kasih 

sayang kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. 

Sholawat dan salam tak bosan-bosannya kami sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad 

Saw. Beserta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini sebagai tanda bakti serta terima kasih yang 

tak terhingga kepada abah, mama dan dingsanak berataan. Berkat do’a tadah tangan kalian 

sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis sederhana ini. Motivasi dan dorongan untuk saya 

yang kuat untuk meraih cita-cita mulia agar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. 

Keluarga besar yang saya hormati, yang selalu membantu saya selama ini, mendo’akan, dan 

mendukung saya, baik itu materi maupun non materi, nasehat dan arahan demi kebaikan masa 

depan saya nanti. 

Terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru dan dosen yang telah ikhlas 

memberikan ilmunya, nasehat, pengalaman nya kepada saya, semoga ilmu dan nasehat tetap 

melakat dan dapat saya amalkan dalam kehidupan saya sekarang hingga akhir nanti. 

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dikampus hijau ini dan seluruh sahabat-

sahabat jurusan perbankan syariah angkatan 2012 yang saya sayangi 

Terutama saudari Herwida Fiesta Dinova yang selalu mendukung saya selama mengerjakan 

dan saudari fitriah yang selalu mendoakan saya dalam menuju kesempurnaan skripsi dan tak lupa 

juga kepada saudari Lia anggariani sebagai mentor dan pengarah saya dalam mengerjakan skripsi 

saya pribadi mengucapkan banyak – banyak terima kasih. 

 



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus. 

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 

 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama 
Huruf Latin 

Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 Ṡa' Ṡ ث
es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Ghain G ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em م

 Nun N „en ى

 Wau W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Yā' Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta’aqqin متعقديه

 Ditulis ‘iddah عدة

 

3. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 



 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah  terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan  h. 

 

 ‘Ditulis Karāmah  al auliyā كرمت ألونيبء

 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 
 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبة انفطر

 

4. Vokal Pendek 
 

 Kasrah Ditulis I ـــِ 

 Fathah Ditulis A ـــَ 

 Dammah Ditulis U ـــُ 

 

5. Vokal Panjang 
 

1. Fathah + alif                     - 

 جب ههيت 

ditulis ā    -  jāhiliyyah 

2. Fathah+ ya‟mati                        - 

 يسعى 

ditulis ā    -  yas‘ā 

3. Kasrah + ya‟mati                        - 

 كريم

ditulis I     - karim 

4. Dammah + wawu mati               - 

 فروض

ditulis û  - furud 

 

 



6. Vokal Rangkap 
 

1. Fathah + ya‟ mati                     - 

 بيىكم

ditulis ai- Bainakum 

2.  Fathah + wawu mati   

 قول
ditulis au- Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof  
 

 Ditulis a‘antum أأوتم

 Ditulis u‘iddah أعدة

 Ditulis la‘in syakartum نئه شكر تم

 

8. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
 

 Ditulis al-Qur’ān انقران

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Samā انسمبء

 Ditulis asy-Syams انشمص

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 

  Ditulis Żawi al-furud atau ذوي انفروض

Żawil furud 

 Ditulis ahl as-sunnah atau أهم انسىت

ahlussunnah 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الر حوي الر حين

وصحبه الحود هلل رب العالويي والصالة والسالم على أشرف اآلًبياء والورسليي سيدًا هحود وعلى اله 

 أجوعيي

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt atas limpahan taufiq dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul:   “Penggunaan Jasa Bank Syariah dan Jasa Bank Konvensional Dalam 

Bisnis Online Shop Pada Beberapa Minat Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam.” 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad 

saw beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 

bantuan berupa bimbingan, arahan dan motivasi yang sangat berharga bagi 

penulis. Karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga, terutama kepada yang terhormat : 

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum. selaku Dekan  Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 

menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

2. Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku Ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.   

3. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M. Hum selaku pembimbing I dan Hariyanto, S.E, 

MM. selaku pembimbing II dimana keduanya banyak memberikan bimbingan, 

arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Para Dosen dan Asisten Dosen, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 

yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan 

sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah ini. 

5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala 

Perpustakaan Fakuktas Syari‟ah beserta seluruh karyawannya yang telah 

membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

6. Semua responden dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Semoga bantuan yang telah diberikan mereka kepada 

penulis mendapat ganjaran pahala di sisi Allah swt.  



Atas segala bantuan dukungan dan partisipasi dari semua pihak penulis 

hanya bisa berdo‟a semoga Allah swt, memberikan catatan amal kebaikan mereka 

dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. 

Akhirnya, penulis mengharap ridho dan karunia-Nya, semoga Allah swt. 

Senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya didunia dan akhirat. Serta 

semoga skripsi ini bermanfaat terhitung sebagai amal ibadah kepada kita semua. 

Amin ya robbal Alamin. 

 

 

 

 

Banjarmasin, 28 Juni 2016 

 

 

 

Penulis 
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