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MOTTO

? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??
“ Sesungguhnya

pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra (17): 27)

? ??? ??? ? ?? ???? ??? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ??
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan
janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan
menyesal” . (QS. Al-Isra (17): 29)
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PERSEMBAHAN
Pertama
Ayah dan Mami
Dua sosok yang tidak akan bisa tergantikan dan terlupakan dalam hidupku. Do’a
kalian mengiringi setiap
langkahku. Setiap kata yang keluar hati dan fikiran kalian berdua sebagai motivasi
bagi perjuangan ilmu dan
karirku.
Kedua
Saudara kandung and my family; Cuo, Cengah, Cik dan Para Kakak Iparku yang
telah memberi motivasi
selama ini
Ketiga
Para asatidz dan dosen dosenku tercinta dimana pun berada, yang telah memberi
bimbingan dan siraman rohani
serta nasihat untuk diriku selama ini sehingga saya bisa tetap berdiri tegap walau
badai menerpa
Keempat
Para konco – konco dan bolo kurowo, Mukhlishin, Esvan, Rahmat S, Izzatulhayati,
Sisol, Uun, Tina, Syafi’ul,
Khoirin, Toha, Rois, Fathur, Tahlil, Turip, Joksu, Zulaikha, Septi, Echa, Fika,
Afif dan semua teman
seperjuangan baik di kampus maupun di luar kampus yang telah membantu
mempelancar saya dalam
menyelesaikan tugas akhir ini, semoga apa yang kalian berikan bernilai berkah dan
pahala di sisi Allah swt.
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ABSTRAK
Perkembangan sebuah bank diantaranya dipengaruhi oleh keadaan nasabah
yang menabung di bank tersebut. Seperti yang diketahui bahwa,kesenjangan jumlah
aset bank konvensional dan bank syariah itu dipengaruhi oleh jumlah nasabah dan
kepercayaan mereka menginvestasikan dananya kepada bank syariah. Kepercayaan
nasabah bank syariah ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, karena nasabah
yang menabung pun dari beragam bentuk lapisan, baik dari kalangan kelas
menengah, atas, ma upun bawah, penjabat, mahasiwa maupun guru sekalipun.
Mayoritas ini dapat mempengaruhi tingkat jumlah kepercayaan nasabah yang
lainnya untuk berinvestasi maupun dalam hal menabung.
Berargumen dari beberapa statemen di atas, maka permasalahan yang dikaji
di dalam penelitian ini adalah apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi Mahasiswa
Fakultas Agama Islam Program Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tidak Menabung di Bank Syariah.
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor apa saja yang
mempengaruhi
Mahasiswa Fakultas Agama Islam
(Syariah)
Universitas
Muhammadiyah Surakarta tidak menabung di bank syariah. Untuk mencapai tujuan
tersebut penelitian menggunakan Field Research (penelitian lapangan) dengan
metode pengumpulan data ya itu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil peneltian menunjukan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa syariah
Fakulas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surkarta terhadap perbankan
syariah pada tingka tinggi, adapun faktor yang menyebabkan kurang berminatnya
mahasiswa syariah untuk menabung di bank syariah adalah: Pertama, karena lokasi
kantor bank syariah yang kurang strategis dari pemukiman mahasiswa; Kedua,
belum percaya sepenuhnya terhadap perbankan syariah. Ketiga, karena jumlah ATM
(Anjungan Tunai Mandiri) yang disediakan oleh pihak bank syariah kurang begitu
banyak; Keempat, karena potongan pada bank syariah relatif lebih tinggi; Kelima,
karena pelayanan dari bank syariah dirasakan oleh konsumen kurang memuaskan;
Keenam, belum percaya sepenuhnya terhadap implementasi terhadap sistem
perbankan syariah yang benar-benar syariah.
Sebagai saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sosialisasi terhadap
perkembangan dan sistem perbankan syariah.
bagi para mahasiwa syariah
Universitas Muhammadiyah Surkarta untuk lebih mendalami dan menghayati
pentingnya keberadaan perbankan syariah, agar dapat dijadikan alternatif untuk
meninggalkan bank konvensional.
Kata Kunci: Sosialisasi, Investasi.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah serta
inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebagian tugas dalam syarat
menempuh jenjang Sarjana Strata Satu S1 Syariah (S.Sy) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat serta salam

kepada baginda

Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat, tabiin, tabiut-tabiin, keluarga dan
seluruh umat manusia menjalankan risalahnya, yang menjadi suri teladan bagi
umatnya, sekaligus sebagai sosok Insan termulia dalam sejarah peradaban manusia.
Keperihatinan Penulis dengan bayaknya mahasiswa yang tidak
menabung diperbankan syariah

tertarik

menyebabkan keinginan kuat penulis untuk

mengadakan penelitian (skripsi) dengan judul

“faktor- faktor yang menyebabkan

mahasiswa Syariah FAI UMS tidak menabung di bank syarah. Di dalamnya telah
dibahas secara cermat bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Syariah FAI UMS
terhadap bank syariah dan kendala tidak menabungnya.
Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti yang dialami diri penulis,
yang menyebabkan tidak fokus dalam proses penggarapan. Namun, Alhmadulillah
pada akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan juga. Hal ini terlihat jelas, betapa
maha besar kekuasaan-Nya,

atas segala bentuk kehidupan umat manusia. Atas

berkat Rahmat, Rahman, dan Rahim-NYa, karya yang sangat sederhana ini dapat
diselesaikan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepaskan dari motivasi,
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis haturkan terima
kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:
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ilmiyahnya,

sehingga mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi.
8.
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