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ABSTRAK 

 

 

Shinta. 2018. Pengaruh Pendidikan mahasiswa terhadap keputusan menjadi 

nasabah bank syariah (Studi pada mahasiswa jurusan perbankan syariah 

UIN Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ) .Skripsi, Jurusan 

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) 

Dr.Mahmud Yusuf, SHI, MSI (II) Sulaiman Kurdi, SAg, MSI. 

  

  

Latar belakang penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Perbankan 

Syariah dan Bisnis Islam UIN Antasari adalah diharapkan mampu memahami 

konsep,teori dan praktik manajemen perbankan syariah ,pengembangan dan 

penelitian lembaga keuangan syariah ,khususnya perbankan syariah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada pengaruh 

pendidikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah, Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap menjadi nasabah 

bank syariah. 

Dalam penelitian ini,peneliti mengambil sifat penelitian berupa 

deskriptif kuantitatif,yaitu metode yang bertujuan untuk 

menjelaskan,meringkas berbagai kondisi,berbagai situasi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian ini 

berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat kepermukaan karakter 

atau gambaran tentang kondisi, ataupun situasi tersebut.Pada umumnya 

penelitian ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data 

penelitian ini. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman pendidikan mahasiswa 

jurusan perbankan syariah fakultas Ekonomi dan bisnis Islam terhadap bank 

syariah, seberapa besar faktor latar belakang pendidikan mempengarui 

mahasiswa jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN 

Antasari menjadi nasabah bank syariah dan sejauh mana pendidikan 

mahasiswa jurusan perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam 

untuk menumbuhkan kesadaran menjadi nasabah bank syariah. 

Faktor pendidikan terhadap proses keputusan menjadi nasabah bank 

syariah berpengaruh positif terhadap proses keputusan menjadi nasabah bank 

syariah.Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,218,nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (2,589>1,984), dan nilai signifikan sebesar 

0,011(sig<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat responden 

yang menilai faktor  pendidikan,pengalaman,dan usia nasabah terhadap 

proses keputusan menjadi nasabah bank syariah mendapat penilaian dalam 

ketegori rendah paling banyak yakni 18 % , oleh karena itu,Bank Syariah 

disarankan untuk mampu memberikan kemudahan dan memberikan bagi 

hasil atau undian berhadiah yang sesuai dengan sosial ekonomi konsumen 

dikota Banjarmasin, sehingga dapat meningkatkan proses keputusan menjadi 

nasabah bank syariah. 
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MOTTO 

 

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA 

KEMUDAHAN,MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI 

DARI SUATU URUSAN KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-

SUNGGUH URUSAN YANG LAIN “ 
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KATA PERSEMBAHAN 

Ya allah,waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi 

takdirku,sedih,bahagia,dan bertemu orang-orang  yang memberiku sejuta 

pengalaman bagiku,yang telah memberi warna-warni kehidupan ku,ku bersujud 

dihadapan mu, engkau beri aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung 

perjuanganku ,segala puji bagi mu ya allah 

Alhamdulillah..alhamdulillah... 

alhamdulillahirabbil‟alamin 

  Sujud syukur ku kupersembahkan kepadamu tuhan yang maha agung yang 

maha adil dan maha penyayang ,atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang 

senantiasa berpikir,berilmu,beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini 

.semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita 

besarku. 

 Lantunan al-fatihah beriring shalawat dalam menadahkan doa dalam syukur 

yang tiada terkira, terima kasihku untukmu.kupersembahkan sebuah karya kecil ini 

untuk ayahanda dan ibunda tercinta,yang tiada hentinya selama ini memberiku 

semangat,doa,dorongan,nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak 

tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada 

didepanku,,ayah,,ibu,,,terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk 

membalas semua pengorbananmu,,,dalam hidupmu demi hidupku . Dan kepada 

kedua adik laki- laki ku semoga kalian dimudahkan dalam mencapai cita – cita 

.amiiin 

 Tak lupa kepada kedua pembimbing saya bapak mahmud yusuf SHI,MSI dan 

bapak sulaiman kurdi SAg,MSI yang selalu membimbing dan memberikan masukan-

masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta 

seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah memberikan ilmu dan 

pengalamannya kepada saya. 

 Terimakasihku ucapakan kepada teman sejawat saudara seperjuangan “ular 

kobra “ tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa”.kepada 

teman lokal e perbankan syariah 2013 aku tak akan melupakan kalian. 

 Spesial buat seseorang yang masih menjadi rahasia illahi,untuk seseorang 

yang selalu ada di relung hati percayalah bahwa hanya ada satu namamu yang selalu 

kusebut-sebut dalam benih-benih doaku,semoga keyakinan dan takdir ini 

terwujud,insyallah jodohnya kita bertemu atas ridho allah s.w.t 



 

 

viii 

 Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai,untuk jutan impian yang akan 

dikejar,untuk sebuah pengharapan,agar hidup jauh lebih bermakna,hidup tanpa 

mimpi ibarat arus sungai.mengalir tanpa tujuan.teruslah belajar,berusaha dan berdoa 

untuk menggapainya.kupersembahkan kepada kalian semua ,,,terimakasih beribu 

terimakasih kuucapkan,,,atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,kurendahkan 

hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. 

skripsi ini kupersembahkan.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

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 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman 

Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

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. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf  Latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 bā' B Be ب

 tā' T Te ت

 sā' Ż ث
es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 hā' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 khā' Kh ka dan ha خ

 dāl D De د

 zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 rā' R Er ر

 zāi Z Zet ز
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 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sād Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dād Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 tā' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 zā' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …„… koma terbalik di atas„ ع

 gain G ge غ

 fā' F Ef ف

 qāf Q Ki ق

 kāf K Ka ك

 lām L El ل

 mim M Em م

 nūn N En ن

 wāu W We و

 hā' H Ha ه

 hamzah ...'... Apostrof ء

 yā' Y Ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

——  َ—— Fathah A A 

——  َ—— Kasrah I I 

——  َ—— Dhamah U U 

Contoh: 

ز ت   م   yazhabu – ٔ ْرٌ ت   kataba –ك    fa„ala – ف ع 

ئ م   ك س  ذ   su'ila –ظ   –zukira 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

…َ… ِْ fathah dan yā' Ai a dan i 

…َ… َْ fathah dan wāu Au a dan u 

Contoh: 

ْٕف   ل   kaifa – ك  ُْ  ٌ – haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fathah dan alif atau yā' A a dan garis di atas ِ…َ…ا…َ…

…ِ…ِ kasrah dan yā' I i dan garis di atas 

…ُ…َ dhammah dan wāu U u dan garis di atas 
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Contoh: 

ْٕم   qala – ق بل    qila – ق 

م ّ ل   ramā – ز  ُْ  yaqūlu – ٔ ق 

4. Tā' Marbūthah 

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua. 

1) Tā' Marbuthah Hidup 

Tā' marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan d}ammah, 

transliterasinya adalah t. 

2) Tā' Marbūthah Mati 

Tā' marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah h. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang ”al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' 

marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

خ  ْاأل ْطف بلْ  ض  َْ  raudhah al-atfal– ز 

حْ  ز  َُّ ى  ْٔى خ  اْنم  د  -al-Madinah al-Munawwarah raudatul-atfāl al-Madinatul –ا ْنم 

Munawwarah 

خْ   talhah–  ط ْهح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

ثَّى ب ل   rabbanā – ز   al-birr – ا ْنج س   nazzala – و صَّ

ج   م   al-hajju – ا ْنح   nu„„ima – و عِّ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 

 Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang . ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung. 

Contoh: 

م   ج  ح  ا نعَّ  ar-rajulu – ا نسَّ ِّٕد   – as-sayyidatu   ا نشَّْمط – asy-syamsu 

ْٔع   al-qalamu – ا ْنق ه م   ال ل   al-badi„u – ا ْنج د   al-jalālu – ا ْنج 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir 

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

1) Hamzah di awal: 

ْسد   م   umirtu – أ م   akala – أ ك 

2) Hamzah di tengah: 

ن   َْ ر  ن   ta'khuzuna – ر أْخ  ُْ ه   ta'kulūna – ر أْك 

3) Hamzah di akhir: 

ء   ْٓ ء   syai'un – ش  ُْ  an-nau'u – ا نىَّ
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa 

dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

قٓ  اش  ْٕس  انسَّ ُ  خ  إ نَّ هللا نٍ    َ    -Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 

-Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin 

ان   ْٕص  اْنم   َ ْٕم   ا اْنك  فُ  َْ  Fa aufū al-kaila wa al-mizāna-       ف أ 

     -Fa auful-kaila wal-mizāna 

بٌ ب ْسظ  ْجساٌ ب َم   Bismillāhi majrehā wa mursāhā-        ث ْعم  هللا م 

ْٕذ   ج  اْنج  هّ  انىَّبض  ح  هلل ع  ْٕالا َ  ج  ً  ظ  ْٕ ه  اْظز ط بع  إ ن  م  -Wa lillāhi alā an-nāsihijju al-baiti 

manistatā„a ilaihi sabilā 

-Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baitimanistatā„a 

ilaihi sabilā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf 

awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ل   ُْ ظ  د  إ الَّ ز  مَّ ح  بم  م   َ  – Wa māMuhammadun illā rasūlun. 

ب كا ج بز  خ  م  ْْ ث ج كَّ ع  ن هىَّبض  ن هَّر  ض   َ ٍْٕذ  ل  ث  ََّ  Inna awwala baitin wudi„a linnāsi – إ نَّ أ 

  lallazi bi Bakkata mubārakan. 

ً  اْنق ْسآن   ْٕ ْوص ل  ف 
ْْ أ  بن  انَّر  ض  م  ٍْس  ز  -Syahru Ramadhāna al-lazi unzila fihial– ش 

Qur'ānu. 
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ْٕه   ج  ف ق  اْنم 
أي  ث بأْل  ن ق ْد ز   َ  – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubini. 

ْٕه   بن م  ةِّ اْنع  ْمد  هلل ز   .Al-hamdu lillāhi rabbil-„ālamina – ا ْنح 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan. 

 

Contoh: 

ْٔت ف ْزح  ق س   َ ه  هللا   Nasrum minallāhi wa fathun qarib – و ْصس  مِّ

بهلل ْٕعا م   Lillāhi al-amru jami„an –  ْاأل ْمس  ج 

 – Lillāhil-amru jami„an 

ْٕم   ه  ٍء ع  ْٓ هللا ث ك مِّ ش   َ  – Wallāhu bikulli syai'in „alimun 

 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اهلِل الرَّ ْْحَِن الرَّ ِحْيمِ 
اَل ُم  َو اْلُمْر َسِلْْيَ    ْاألَ نِْبَياء َعَلى اَ ْشَر فِ َاْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعا َلِمْْي َوالصَّاَل ُة َوالسَّ

ا بَ ْعدُ  ، اَ مَّ ٍد َو َعَلى اَلِِه َوَصْحِبِه َاْْجَِعْْيَ  َسْيِد نَا ُُمَمَّ
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah 

melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya.Shalawat dan salam semoga tercurah kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikut 

beliau hingga akhir zaman, sehingga  dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan 

skripsi yang berjudul: Pengaruh Pendidikan mahasiswa terhadap keputusan menjadi 

nasabah bank syariah (Studi pada mahasiswa jurusan perbankan syariah UIN 

Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ) 

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang 

terhormat: 

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Bapak H. Haris Faulidi Asnawi Lc., MSI. selaku Ketua Jurusan Perbankan Sy 

ariah Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

4. Bapak Mahmud Yusuf SHI, MSI, dan Bapak Sulaiman Kurdi , SAg, MSI. 

selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti 

berstudi di Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang 

baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam pembuatan skripsi 

ini. 

7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan izin riset, waktu 

dan data yang diperlukan, sehingga penelitian yang dilakukan peneliti bisa 

menjadi sebuah skripsi. 

Semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang 

berlipat ganda dari kebaikan mereka semua. Skripsi ini dibuat dengan usaha yang 

semaksimal mungkin oleh penulis. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin Ya Rabbal ‘alamin. 

 

 Banjarmasin, 08 Januari 2018 

 

 

 

 

   Penulis 
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