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BAB II 

`KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pemahaman mahasiswa 

tentang riba terhadap minat menjadi nasabah bank syariah, penulis berusaha 

menelusuri beberapa karya ilmiah lain yang dapat dijadikan sebagai referensi 

sumber acuan dan perbandingan dalam penelitian yaitu : 

1. Dewi Kartika “ Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah 

Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank 

Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta 

Angkatan 2014-2016 “. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode kuantitratif deskriptif, dengan hasil penelitian variabel pemahaman 

mahasiswa  perbankan syariah atas bagi hasil berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Dan variabel 

pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.5  

2. Selly Selviani Siregar “ Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Muslim 

Kota Medan Terhadap Riba” 2019. Di dalam penelitian ini penulis  

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini 

menghasilkan mahasiswa muslim dinilai cukup paham dan mengerti 

tentang riba, dari segi pengaruh riba tingkat pengaruh yang ditimbulkan 

                                                             
 5 Dewi Kartika, Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah  atas Bagi Hasil 

dan Bunga terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan 

Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016.   
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dari riba dinilai sangat rendah dan dari segi menghindari riba, mahasiswa 

muslim sangat maksimal untuk menghindari dari hal-hal riba.6  

3. Neng Sri Nuraeni dan Siti Umaryati “ Pengaruh Pembelajaran Ekonomi 

Islam Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah (Studi 

Pada Mahasiswa IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)”2018. Di dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi islam terhadap 

minat mahasiswa menabung dibank syariah khususnya pada mahasiswa 

IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki pengaruh yang positif. 

Adanya pengaruh pembelajaran Ekonomi Islam terhadap minat menabung 

di bank syariah mengandung pengertian bahwa semakin besar pemahaman 

tentang bank syariah dalam pembelajaran Ekonomi Islam, maka akan 

semakin besar minat mahasiswa menabung di bank syariah.7 

4. Anita Rahmawaty “Pengaruh Persepsi tentang Bank Syariah terhadap 

Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang”. Di dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, persepsi tentang bunga bank 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan 

produk bank syariah. Kedua, persepsi tentang sistem bagi hasil 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan 

                                                             
6 Selly Selviani Siregar, Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Muslim Kota Medan 

Terhadap Riba. Universitas Sumatera Utara, 2019. 
7 Neng Sri Nuraeni dan Siti Umaryati, Pengaruh Pembelajaran Ekonomi Islam terhadap 

Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa IPS UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta). Jakarta,  2018. 
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produk bank syariah. Ketiga, persepsi tentang produk bank syariah tidak 

berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.8 

5. Nur Jannah “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Bank Syariah 

terhadap Minat menjadi Nasabah (studi kasus pada mahasiswa jurusan 

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo) 2014. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. 

Terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara pengetahuan mahasiswa 

mengani bank syariah terhadap minat menjadi nasabah. 9 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Pemahaman 

1. Pengertian Pemahaman 

Muanas10 mendefinisikan pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat 

kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, 

juga dapatmemberikan makna dari suatu objek tertentu.dalam proses pengolahan 

informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna 

dari objek tersebut. Dari makna itu sendiri maka akan menghasilkan ingatan-

ingatan yang nantinya berpengaruh pada waktu jangka panjang. 

                                                             
8 Anita Rahmawaty, Pengaruh Persepsi tentang Bank Syariah terhadap Minat 

Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang. Semarang, 2014. 
9 Nurjanah, “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat 

Menjadi Bank Syariah” Study Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo”, 2014 . 
10 Muanas, Arif. (2014). Perilaku Konsumen. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 63 
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Menurut Anwar11 tujuan pemahaman agar seseorang mampu mengenali 

dan mengembangkan potensi yang ada. Sehingga dapat menyelesaikan masalah 

yang sedang berlangsung atau terjadi masa yang akan datang. Menurut Peter dan 

Olson12 pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti 

informasi. Kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara 

personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk 

mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada. 

Menurut Muanas13 pada tahap pemahaman perlu melakukan Perceptual 

Organization. Dimana seseorang akan memilih tanpa memisahkan dorongan-

dorongan yang sudah ada di lingkungan. Kemudian seseorang akan 

mengelompokkan informasi-informasi yang sudah diterima dari berbagai sumber. 

Lalu menyusunnya secara sistematis sehingga akan memiliki arti khusus. 

Berdasarkan hal tersebut seseorang dapat mengambil keputusan atas apa yang 

sudah dilakukan. 

Menurut Muanas14 terdapat 3 prinsip perceptual organizaton antara lain yaitu: 

1. Figure and ground (gambar dan latar belakang) 

Merupakan objek yang berada dalam latar belakang. Seseorang akan 

memisahkan mana objek yang harus diperhatikan dan mana latar 

belakangnya. Dari gambar tersebut, mampu menghasilkan perhatian lebih 

dari pada latar belakang. Hal ini disebabkan karena seseorang akan 

                                                             
11 Anwar. (2012). Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: salemba empat, 19 
12 Peter, J Paul dan Olson, Jerry C. (2013). Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran 

Edisi 9-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 48 
13  Muanas, Arif. (2014). Perilaku Konsumen . Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara. 

63-64 
14 Ibid, 65-66 
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melakukan penyeleksian terhadap objek yang diamati. Sehingga tidak 

semua objek akan mendapatkan perhatian yang sama dengan objek yang 

lain. 

2. Grouping (pengelompokan) 

Seseorang akan melakukan pengelompokkan atas objek yang diterima. 

Dengan pengelompokkan tersebut, maka seseorang akan lebih mudah 

mengingat informasi dan dapat membentuk gambaran yang seragam. 

Selain itu juga akan mempermudah dalam mengartikan objek. Tiga prinsip 

dari grouping adalah kedekatan, kesamaan, dan kesinambungan. 

Kedekatan arti objek satu denganyang lain dan juga kesamaan arti satu 

dengan yang lain akan berkesinambungan menjadi arti yang seragam. 

3. Closure (penyelesaian) 

Menurut kecenderungan sikap seseorang untuk menyelesaikan objek. Hal 

ini bertujuan agar mampu memberikan gambaran yang lengkap terhadap 

objek yang ada. Apabila objek tersebut tidak lengkap, maka seseorangakan 

berusahamemahaminya secara utuh. Dengan kata lain, seseorang akan 

berusaha melengkapi objek yang hilang sesuai dangan pemahamannya. 

Sehingga objek tersebut akan menjadi utuh sesuai dengan pendapatnya. 

Selain itu juga, mampu menyelesaikan gambaran objek secara lengkap dan 

jelas. 

 



11 
 

  
 

Menurut Peter dan Olson15 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemahaman yaitu : 

a. Pengetahuan dalam memori 

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh 

pengetahuan seseorang dalam memori. Pengetahuan, arti dan 

kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses 

pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka 

seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. 

Sebaliknya, seesoang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu 

memahami informasi namu tidak secara mendalam. 

b. Keterlibatan 

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk 

memahami informasi. Keterlibatan dialamisaat sudah memiliki 

pengetahuan yang nantinya kan memotivasi seseorang untuk 

memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. 

Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung 

membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak 

relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon 

identifikasi sederhana. 

c. Paparan Lingkungan 

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi 

kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup 

                                                             
15 Peter, J Paul dan Olson, Jerry C. (2013). Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran 

Edisi-Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 118-119 
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berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen 

(suasana hati baik atau buruk) dan gangguan (keramaian). 

2.2.2 Bank  

1. Pengertian Bank  

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa berupa 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam bidang pembayaran dan peredaran uang. 

Selain itu bank juga dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat kembali dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

menaikkan taraf hidup masyarakat16.  

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang keuangan bank juga akan 

selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dari usaha yang 

dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank juga mempunyai 

kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang atau likuiditas, perluasan 

lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi. 

2. Jenis Bank 

Menurut pasal 5 Undang-Undang perbankan yang diubah, lembaga 

keuangan perbankan dibagi menjadi 2 menurut jenisnya17: 

1. Bank Umum 

Bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 

usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam alur transaksi. dalam 

                                                             
16 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 

2001), 39 
17 Ibid,  23 
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hal lain bank dapat mengembangkan kegiatannya dengan melaksanakan 

kegiatan pembiayaan jangka panjang, pengembangan pengusaha golongan 

ekonomi lemah, pengembangan koperasi, dan lain sebagainya.  

2. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan 

usahanya secara konvensional maupun berdasarkapn prinsip syariah. Yang 

dalam transaksinya tidak memberikan jasa dalam alur transaksi keuangan.  

3. Bank Syariah  

Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai 

pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian 

tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Raharjo, A.M. 

Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.18 Beberapa uji coba pada skala yang 

relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, 

Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga 

serupa dalam bentuk koperasi, yaitu koperasi Ridho Gusti. 

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru 

dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 

Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di 

Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Lokakrya tersebut dibahas lebih mendalam 

pada Musyawarah Nasional VI MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya 

Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. 

                                                             
18 M.Amin. Azis, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bankit, 1992). 25 
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Kelompok kerja yang di sebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan 

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. 

2.2.3 Riba 

1. Pengertian Riba 

 Riba secara bahasa bermakna: Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain 

riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa 

pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah 

yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi 

jual beli namun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip 

muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya: 

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراض  

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماِمْنُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ  َّللاَّ  

  

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan 

jalan bathil.”(QS.Anisa 29).19 

Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al 

Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur’an, menjelaskan bahwa 

pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam 

ayat Qur’an ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi 

pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. 

                                                             
19 Nurul Ichsan Hasan.  Perbankan Syariah (sebuah pengantar). Ciputat : Referensi (GP 

Press Group) 2014, 54 
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Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu 

transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut 

secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam 

transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa 

yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena 

penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakain nilai ekonomisnya 

pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli si pembeli 

membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam 

proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena 

di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko 

kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.20 

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi 

pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu 

penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu 

yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah 

si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti 

untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu 

tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata 

tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika 

orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Pengertian senada 

disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah islam dari berbagai mazhabib 

Fiqhiyyah. Di antaranya: 

                                                             
20 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 

2001), 38 
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a. Badr Ad Din Al Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari 

menyatakan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut 

syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi 

bisnis riil. 

b. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan 

yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya Iwadh atau padanan 

yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. 

c. Raghib Al Asfahani berpendapat riba adalah penambahan atas harta pokok. 

d. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi’I menyatakan bahwa riba adalah 

penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu.. 

e. Qatadah berpendapat bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang pembeli 

tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas 

penangguhan. 21 

2. Jenis-jenis Riba 

  Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing 

adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi 

menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, 

terbagi menjadi riba fadhl dan  riba nasi’ah.22 

a. Riba Qardh 

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap 

yang berutang (muqtaridh). 

                                                             
21 Nurul Ichsan Hasan,  Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar). Ciputat : Referensi (GP 

Press Group) 2014, 55-56 
22 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 

2001), 41 
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b. Riba Jahiliyyah 

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu 

membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 

c. Riba Fadhl 

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, 

sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang 

ribawi. 

d. Riba Nasi’ah 

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang 

dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah 

muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang 

diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. 

3. Jenis Barang Ribawi 

  Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang 

ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini 

akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya 

bahwa barang ribawi meliputi: 

a. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

lainnya; 

b. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan 

makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 

  Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan 

tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut. 
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a. Jual beli antar barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan 

kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual 

beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp. 5.000,00 dengan Rp. 

5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar. 

b. Jual beli antara barang-brang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan 

dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan 

pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp. 5.000,00 dengan 1 dollar Amerika. 

c. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk 

sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, 

mata uang (emas,perak, atau kertas) dengan pakaian. 

d. Jual beli antar barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa 

persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan 

barang elektronik.23    

4. Faktor Penyebab Memakan dan Di Haramkannya Perbuatan Riba 

a. Faktor Penyebab Memakan Riba: 

1. Nafsu dunia kepada harta benda 

2. Serakah harta 

3. Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah SWT 

berikan 

4. Imannya lemah 

5. Selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba 

b. Faktor penyebab di haramkan riba: 

1. Merugikan orang lain 

                                                             
23 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (sebuah pengantar). Ciputat : Referensi (GP 

Press Group) 2014,  58-59 
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2. Sama dengan mengambil hak orang lain 

3. Mendapat laknat 

4. Neraka ancamannya 

5. Termasuk perbuatan syetan yang keji 

6. Memperoleh harta dengan cara yang tidak adil 

c. Adapun hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya adalah: 

1. Tidak sama nilainya  

2. Tidak sama ukurannya menurut syara’, baik timbangan, takaran 

maupun ukuran. 

3. Tidak tunai di majelis akad24 

2.2.4 Minat 

1. Pengertian Minat 

  Dalam kamus besar bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati 

yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Minat merupakan 

kecenderungan seseorang untuk memilih suatu aktifitas diantara beberapa aktifitas 

lainnya. Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan 

tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku tindakan 

tersebut atau dapat juga berupa dorongan atau daya penggerak.25 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat 

                                                             
24 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah (sebuah pengantar). Ciputat : Referensi (GP 

Press Group) 2014, 59-60 
25 Dewi Kartika, Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil 

Dan Bunga Terhadap Minat menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan 

Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016. Surakarta. 2017, 29 
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Menurut Crow faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain26. 

a. Dorongan dari dalam individu 

Misalnya, dorongan untuk makan. Dorongan untuk makan akan 

membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, 

minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. 

b. Motif Sosial 

Minat yang datang dari lingkungan sekitar tetangga, teman, 

saudara. Faktor ini dapat menjadi faktor yang membangkitkan 

minat untuk melakukan aktivitas tertentu. 

c. Faktor Emosional 

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi, yaitu 

keinginan sesaat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa 

minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan 

segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita 

keinginannya. Selain itu, minat dapat timbul karena adanya faktor 

eksternal dan juga danya faktor internal.  

2.3 Kerangka Penelitian  

  Kerangka Penelitian adalah gambaran pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Yaitu tentang pengaruh pemahaman mahasiswa tentang riba 

terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Didalam penelitian tersebut 

terdapat variabel bebas (independent) yaitu pengetahuan mahasiswa (X), 

                                                             
26 Sukamto. Nafsiologi, (Jakarta:Integritas press, 1985), 120 
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sedangkan variabel terikatnya (Dependent) yaitu minat menjadi nasabah (Y). 

berikut ini adalah kerangka penelitian,  

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

  

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya 

atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Berdasarkan kerangkapenelitian di atas maka penelitian ini memiliki 

hipotesis sebagai berikut : 

  Ho : Pemahaman mahasiswa tentang riba tidak berpengaruh terhadap minat 

menjadi nasabah bank syariah. 

 H1 : Pemahaman mahasiswa tentang riba berpengaruh terhadap minat menjadi 

nasabah bank syariah. 

S ehingga apabila dirumuskan dengan hipotesis yang bersifat hipotesis statistik 

maka akan terbentuk. 

Ho : r = 0 

H1: r  ≠ 0 
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