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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, ekonomi syariah diseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia 

mengalami perkembangan yang signifikan. Ditandai dengan tumbuh pesatnya 

praktek ekonomi syariah masyarakat, khususnya perbankan Syariah. Hal ini tentu 

dikarenakan pesimisme masyarakat terhadap ekonomi konvensional yang 

cenderung tidak stabil. Terbukti pada tahun 1998 dan tahun 2008 terjadi krisis 

ekonomi global yang berimbas pada perekonomian Indonesia terutama perbankan 

konvensional. Akan tetapi, krisis tersebut tidak berpengaruh pada praktik 

perekonomian dan perbankan syariah. Dengan daya tahan ekonomi syariah 

terhadap berbagai gejolak krisis perekonomian global tersebut, pandangan 

masyarakat terhadap ekonomi syariah menjadi semakin optimis, sedangkan 

terhadap perekonomian konvensional menjadi pesimis. Terutama dengan rate 

bunga yang tidak stabil dan sangat memberatkan nasabah pembiayaan yang 

membutuhkan dana untuk keberlangsungan bisnisnya. 

 Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap 

tahunnya relatif cukup tinggi. Berdasarkan Outlook Perbankan Syariah 2014, hal 

tersebut berdasarkan petumbuhan aset saat ini mencapai Rp228 triliun, atau 

meningkat sebesar ± 37% dari tahun sebelumnya. DPK (Dana Pihak Ketiga) 

mengalami kenaikan sebesar Rp163,97 triliun, dan pembiayaan mencapai ± 40%.  
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Selain pertumbuhan, industri perbankan Syariah yang mengalami 

perkembangan,  Menurut data Bank Indonesia (Okt 2013), saat ini ada 11 Bank 

Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 160 Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS), dan pertumbuhan jaringan kantor layanan perbankan 

syariah mengalami peningkatan sebesar 25,31%. Berdasarkan kondisi makro 

ekonomi Indonesia tersebut, prospek dan peluang perbankan syariah kedepan 

sangat baik, positif dan tetap menjanjikan. Perbankan syariah memiliki 

kesempatan besar untuk berekspansi dan berkembang. Hal tersebut diindikasikan 

oleh beberapa, antara lain: pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih terbuka 

dengan rata-rata mencapai 5,9% per tahun, tingkat inflasi yang rendah dengan 

rata-rata 4-5%, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, perekonomian asia 

yang relatif stabil, dan optimisme masyarakat terhadap perekonomian Syariah. 

Tabel 1.1 
Outreach Perbankan Syariah 

Kelompok Bank 2011 2012 2013 

Bank Umum Syariah 11 11 11 

Unit Usaha Syariah 24 24 23 

- Jumlah Kantor 1737 2262 2526 

BPRS 155 158 160 

- Jumlah Kantor 364 401 399 

Jumlah account (DPK) 8,2 10,8 12,3 

Jumlah Pekerja 27.660 31.578 42.062 

Sumber: Siregar, Mulya E. 2013. Outlook Perbankan Syariah 2014. Seminar 
Akhir Tahun Perbankan Syariah 2013-Bank Indonesia 
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Pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tingginya 

kebutuhan sumber daya manusia. Menurut wakil direktur SDM Bank Syariah 

Mandiri (BSM), saat ini perbankan syariah membutuhkan sekitar 7.000 sumber 

daya manusia yang kompeten di bidang tersebut. 

Empat tahapan pencapaian sasaran pengembangan perbankan syariah akan 

menemui kendala apabila kebutuhan Sumber Daya Insani (SDI) ini tidak 

terpenuhi. Empat tahapan tersebut dapat digambarkan dengan framework seperti 

berikut. (Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia V.21.05.2007) 

 Gambar 1.1 
Framework Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Slideshow Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 
V.21.05.2007 

Tahap IV (2013-2015) Pencapaian 

pangsa yang signifikan dalam kondisi 

mulai terbentuknya integrasi dengan 

sektor keuangan syariah lainnya. 

Tahap III (2010-2012) Pencapaian standar 

keuangan dan kualitas pelayanan internasional. 

Fokus aktivitas meningkatkan kualitas layanan dan 

operasional perbankan syariah. 

Tahap II (2005-2009) Penguatan struktur industri, 

Fokus aktifitas peningkatan daya saing, efisiensi operasi, 

pengayaan produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDM 

perbankan syariah 

Tahap I (2002-2004) Peletakan landasan pengembangan. 

Fokus aktivitas dalam tahap ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan 

bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk 

pertumbuhan bank syariah 
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Pesatnya pertumbuhan Industri perbankan syariah yang tidak diimbangi 

dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya insani yang memadai, kedepannya 

akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Padahal perbankan Syariah sebagai 

ikon Ekonomi Islam, memiliki prospek baik dalam membuat perubahan ekonomi 

global yang hingga saat ini masih didominasi sistem perekonomian kapitalis 

dengan penghapusan prinsip riba dalam praktiknya, yang merupakan kunci 

rusaknya perekonomian dunia. 

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi menurut sistem Islam, baik 

maqasid syariahnya maupun akad-akadnya. Oleh karena itu, Strategi pemenuhan 

kebutuhan sumber daya insani di perbankan Syariah harus berdasarkan minat dan 

kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan sumber daya insani pada 

perbankan syariah saat ini agar perbankan syariah dapat berkembang dan maju. 

Dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya insani di sektor perbankan syariah 

tersebut, saat ini perbankan syariah masih banyak menerima lulusan dari pogram 

studi non ekonomi Syariah. Padahal, banyak perbedaan mendasar dalam praktik 

perbankan syariah terhadap perbankan konvensional. 

Menurut Tanjung dalam jurnalnya yang berjudul Strategi pemenuhan 

Kebutuhan Tenaga Marketing di Perbankan Syariah, bidang SDM merupakan 

kendala dalam pengembangan bank syariah. Antonio dalam jurnal Hendri 

Tanjung  mengatakan bahwa kendala di bidang SDM dalam pengembangan bank 

syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Di 

samping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat 

terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan 
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syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral (pengawas dan 

peneliti bank), masih sangat sedikit  

Seiring dengan kebutuhan SDI dari sektor perekonomian syariah terutama 

perbankan syariah, maka banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta serta 

pendidikan informal lainnya membuka sebuah program studi ekonomi syariah. 

Salah satunya Universitas Airlangga Surabaya yang telah membuka program studi 

ekonomi Islam pada tahun 2006. Berdasarkan observasi awal beberapa bank 

syariah di Surabaya, lulusan ekonomi syariah yang berkarir sangat sedikit ditemui. 

Padahal terhitung sejak tahun berdirinya program studi Ekonomi Islam di 

universitas Airlangga sampai tahun 2013 yang lalu, sedikitnya terdapat 3 sampai 4 

angkatan yang telah lulus dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI). 

Permasalahan tersebut timbul karena adanya dua argumen, antara lain: 

1. Kurangnya minat alumni atau mahasiswa ekonomi Syariah untuk bekerja 

dalam industri perbankan syariah. Minat mahasiswa tertuju pada wirausaha dan 

industri non bank lain, misalnya bidang teknik industri seperti pertamina, PGN, 

bidang keuangan non bank seperti BMT (Badan Maal wal Tamwil) dan bidang 

industri lainnya. 

2. Kurangnya skill interpersonal dan softskill lainnya yang dimiliki oleh para 

mahasiswa ekonomi syariah, khususnya yang berasal dari universitas 

Airlangga berdasarkan seleksi penerimaan karyawan yang diadakan oleh bank 

syariah yang bersangkutan. 

Kurangnya minat calon sarjana ekonomi Islam ataupun yang sudah 

menyandang gelar SEI terhadap kerja di perbankan syariah merupakan kunci awal 
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permasalahan kurangnya sumber daya insani yang dibutuhkan oleh berbagai 

perbankan syariah, khususnya di surabaya. Walaupun banyak jenis perkerjaan lain 

yang menarik minat mahasiswa maupun alumni seperti: wirausaha, pedagang, 

bekerja di lembaga zakat, dll, tetapi bekerja di bank syariah merupakan daya tarik 

tersendiri karena perkembangan perbankan syariah yang pesat seperti dijelaskan 

sebelumnya. 

Bekerja di bank syariah merupakan salah satu pekerjaan yang halal, karena 

menerapkan prinsip non-riba, salah satu upaya menegakkan agama Allah. Selain 

itu gaji yang diterima akan mendapat barokah dari Allah karena tergolong 

pendapatan halal. Hingga jenjang karir yang masih terbuka luas. Khaliq 

(2007:198) menjelaskan, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada setiap 

manusia yang bekerja keras merupakan suatu bentuk ibadah amal, dan hal tersebut 

merupakan motivasi terbesar daripada keuntungan materi. 

Apabila kebutuhan sumber daya insani pada perbankan syariah saat ini 

belum terpenuhi karena kurangnya minat para calon sarjana maupun alumnus dari 

studi ekonomi Syariah di berbagai lembaga pendidikan tinggi khususnya 

universitas Airlangga, maka perkembangan perbankan syariah, bahkan sistem 

perekonomian syariah akan mengalami hambatan. Bahkan dapat mengalami 

kemunduran karena berbagai intervensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan 

perkembangan Islam di dunia. Dalam firman Allah Surah Ar-Raad 13:11, Allah 

menekankan perlunya motivasi bekerja untuk merubah nasib tiap individu 

maupun kaum itu sendiri. 
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ا  يِر⊥ م∠ َ∠ ي⊥غ∠  ∠ َه ⌒ۗ إ⌒نه ٱ َه ۡن أ∠ۡمر⌒ ٱ ۡلف⌒ه⌒技 ي∠ۡحف∠ظ⊥ون∠ه⊥ۥ م⌒ ۡن خ∠ م⌒ ۡيه⌒ و∠ ٞت ِمۢن ب∠ۡين⌒ ي∠د∠ قِب∠ٰ ع∠ ا ب⌒ق∠ۡوュ∃ ح∠ له⊥ۥ م⊥ وْا م∠ يِر⊥ تهٰى ي⊥غ∠
ال∃  ن و∠ ون⌒ه⌒技 م⌒ ا ل∠ヰ⊥م ِمن د⊥ م∠ ده ل∠ه⊥ۥۚ و∠ ر∠ ٓوٗءا ف∠ا∠ م∠ ⊥ ب⌒ق∠ۡوュ  س⊥ َه اد∠ ٱ ٓا أ∠ر∠ ∠ク⌒إ ヰ⌒ۡمۗ و∠  ب⌒أ∠نف⊥س⌒

 
Lahu, mu’aqibatum mim bayni yadayhi wamin’ khalfihi, yahfaẕuw nahu, min 
amrillāh. Inallāha lā yukhayyiru mā biqaw min hattā yukhayyiruw mā 
bianfusihim. Waidżā arā dallāhu biqaw min suw ‘an falā maradda lahuu. Wamā 
lahum min duw nihi min wā lin. 

 
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 
 

Penjelasan ayat di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : (Baginya) manusia 

(ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran) para malaikat yang 

bertugas mengawasinya (di muka) di hadapannya (dan di belakangnya) dari 

belakangnya (mereka menjaganya atas perintah Allah) berdasarkan perintah 

Allah, dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. (Sesungguhnya 

Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum) artinya Dia tidak mencabut dari 

mereka nikmat-Nya (sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri) dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. 

(Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum) yakni 

menimpakan azab (maka tak ada yang dapat menolaknya) dari siksaan-siksaan 

tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikan-Nya (dan sekali-kali 

tak ada bagi mereka) bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh 

Allah (selain Dia) selain Allah sendiri (seorang penolong pun) yang dapat 

mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka.  

Selain itu, berdasarkan observasi awal secara acak mahasiswa Ekonomi 

Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, terdapat faktor lain 
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yang mempengaruhi keputusan dalam memilih pekerjaan, terutama bekerja di 

bank syariah. Faktor tersebut adalah keputusan orang tua mahasiswa/mahasiswi 

dalam menentukan masa depan serta faktor lingkungan kampus. Kedua faktor 

tesebut umumnya banyak memberikan kontribusi dalam menentukan keputusan 

mahasiswa dalam memilih suatu jenis pekerjaan yang akan mereka ambil kelak. 

Faktor keputusan orang tua merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu 

pilihan mahasiswa dalam mengambil keputusan jenis pekerjaaan yang akan 

diambil. Faktor lingkungan juga penentu keputusan mahasiswa dalam memilih 

jenis pekerjaan yang akan diambil. Faktor lingkungan tersebut antara lain: teman, 

dosen, berita yang beredar tentang keadaan suatu jenis pekerjaan, dan lain-lain. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini 

adalah “Apa sajakah faktor yang mempengaruhi preferensi Mahasiswa Ekonomi 

Islam Universitas Airlangga dalam memilih bekerja di perbankan Syariah ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi preferensi mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Airlangga untuk 

memasuki dunia kerja perbankan Syariah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk penulis dan 

berbagai pihak, antara lain: 
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1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian dapat menjadi bahan rujukan untuk 

mengetahui preferensi dalam menentukan pilihan dunia pekerjaan terutama 

perbankan syariah sehingga dapat mengisi kebutuhan sumber daya manusia 

pada perbankan Syariah dan menjadi bahan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi pengambilan kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai berbagai preferensi lulusan ekonomi Syariah dalam 

rangka pengurangan pengangguran dan pengambilan kebijakan selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat umum, dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui 

prospek kerja dan kebutuhan sumber daya insani pada perbankan syariah. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan tujuan agar tersusun secara 

sistematis dan memudahkan dalam memahami hubungan antara bab yang satu 

dengan bab yang lainnya sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun 

sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bab 1 : Pendahuluan 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab2 : Tinjauan Pustaka 

  Bab ini memberikan penjelasan tentang teori dan konsep yang 

relevan dan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini, untuk kemudian ditarik 

kesimpulan sementara sebagai hipotesis penelitian. Daari hipotesis 
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yang diajukan, maka dibuat model analisis untuk membantu 

menjawab masalah penelitian. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

  Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, penentuan obyek 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

sumber data serta teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan 

  Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan tentang analisis 

keseluruhan data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi tentang saran bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan penelitian-

penelitian lebih lanjut. 
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