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Abstrack: Accounting sharia is now experiencing growth can be seen in three decades , financial institutions have
increased the volume and value of transactions based on sharia which would increase the demand for sharia
accounting . The development of thinking about sharia accounting is also growing , which is marked by the increasing
acceptance of the principle - the principle of International Islamic transactions. It forces everyone Muslims and
non - Muslims know what is contained in Sharia accounting. In the accounting education environmental begin
consideration of sharia accounting subjects . It is intended for students to be able to see the business opportunities
in the sector of sharia . Accounting Department at STIE Multi Data Palembang making accounting subjects of
sharia as a mandatory course students, both Muslim students and non - Muslims, STIE Multi Data Palembang
dominated by students of non - Muslims . The object of this research is directed at students of non - Muslims who
have taken an accounting class sharia , in order to see the extent to which the student’s understanding of non -
Muslim against accounting subjects of sharia that future teachers can understand how to deliver material that
better that students of non - Muslims can better understand the subject. In this study using a direct interview of the
research object . Based on the results of the study, comprehension difficulties experienced by non - Muslims students
unfamiliar terms in sharia accounting.

Keywords: syariah accounting, comprehensif, non-muslim student.

Abstrak: Akuntansi syariah saat ini telah mengalami perkembangan dapat dilihat dalam tiga dekade terakhir,
lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan
kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang,
yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip - prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Hal tersebut
memaksa setiap orang muslim ataupun non - muslim mengetahui apa yang terkandung didalam akuntansi syariah.
Dalam lingkungan perkuliahan akuntansi mulai dipertimbangkannya mata kuliah akuntansi syariah. Hal ini bertujuan
untuk mahasiswa agar bisa melihat peluang - peluang bisnis pada sektor syariah. Jurusan Akuntansi di STIE Multi
Data Palembang menjadikan mata kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah yang wajib diikuti mahasiswa, baik
mahasiswa muslim ataupun non - muslim dimana mata kuliah tersebut di STIE Multi Data Palembang di dominasi
oleh mahasiswa non - muslim. Objek dalam penelitian ini diarahkan pada mahasiswa non - muslim yang telah
mengambil mata kuliah akuntansi syariah, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa non-
muslim terhadap mata kuliah akuntansi syariah agar kedepannya para pengajar dapat memahami bagaimana cara
menyampaikan materi yg baik agar mahasiswa non - muslim dapat lebih memahami mata kuliah tersebut. Dalam
penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian,
kesulitan pemahaman yang dialami oleh mahasiswa non - muslim terdapat pada istilah - istilah dalam akuntansi
syariah yang tidak familiar.

Kata kunci: akuntansi syariah, pemahaman, mahasiswa non muslim.
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam kegiatan
usaha dan lembaga keuangan yang berbasis syariah.
Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah
meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis
syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan
terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran
mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang,
yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip -
prinsip transaksi syariah di dunia internasional.

Berdasarkan Laporan perkembangan
keuangan syariah tahun 2013 yang dibuat oleh OJK,
perkembangan perbankan syariah meningkat

Semakin berkembangnya industri syariah
maka dibutuhkan pula tenaga professional dan ahli
dibidang ini. Berdasarkan dari prediksi Nasution
(2009) menyampaikan bahwa sampai empat dan lima
tahun kedepan institusi keuangan syariah
membutuhkan 42.000 orang. Ludigdo (2009) juga
menyampaikan bahwa dalam mengantisipasi
perkembangan bisnis berbasis syariah dan pasti
membutuhkan perkembangan akuntansi syariah.
Jurusan akuntansi STIE Multi Data Palembang
mengantisipasi perkembangan tersebut dengan
memberlakukan mata kuliah akuntansi syariah
sebagai salah satu mata kuliah wajib di jurusan
akuntansi.

Banyaknya mahasiswa yang tidak beragama
Islam di STIE Multi Data Palembang menjadi
fenomena pana penelitian ini. Pada angkatan 2014,
ada 111 mahasiswa akuntansi di STIE Multi Data
Palembang tetapi hanya 35 mahasiswa yang
beragama Islam. Karena banyaknya mahasiswa

terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank /kantor
yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah pada tahun 2013. Jumlah BUS tercatat tidak
bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 11
BUS, sedangkan jumlah UUS berkurang menjadi 23
UUS. Jumlah BPRS bertambah dari 158 menjadi 163
BPRS. Penambahan jumlah BPRS tersebut
bersumber dari empat izin pendirian usaha baru dan
satu izin konversi dari BPR konvensional.
Bertambahnya jumlah bank juga diikuti dengan
penambahan jaringan kantor, yang pada periode
laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah
tersebut, 326 kantor merupakan jariangan kantor baru
dari BUS dan UUS, dan satu kantor baru BPRS.
Berikut data perkembangan kantor bank syariah :

non - muslim dibandingkan dengan mahasiswa non -
muslim di jurusan akuntansi STIE MDP, maka
penulis akan menganalisis mengenai pemahaman
mahasiswa non - muslim terhadap Mata Kuliah
Akuntansi Syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan
tersebut maka dikemukakan rumusan masalah
sebagai berikut: “ Bagaimana pemahaman mahasiswa
non - muslim terhadap mata kuliah akuntansi
Syariah? “

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari
penelitian ini adalah untuh mengetahui sejauh mana
pemahaman mahasiswa non - muslim terhadap mata
kuliah akuntansi Syariah.

Manfaat Penelitian:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan
yang baik untu memperluas wawasannya dengan

          Tabel 1: Perkembangan Kantor Bank Syariah

           Sumber : Laporan OJK
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mengetahui dan memahami fenomena yang
terjadi.

2. Bagi kampus, penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan acuan untuk lebih memperkenalkan
keberadaan bank syariah kepada mahasiswa non-
muslim.

3. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil dari
penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk
melakukan penelitian selanjutnya.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman

Menurut Winkel dan Muchtar (Sudaryono,
2012), pemahaman adalah kemampuan seseorang
untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang
dipelajari, yang dinyatakan dalam menguraikan isi
pokok dari suatu bacaan atau mengubah data
yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk
lainnya.

2.2 Tingkatan – tingkatan Dalam Pemahaman

Menurut Daryanto (2011) Kemampuan
pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat
penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga
tingkatan yaitu :

a. Menerjemahkan.
Pengertian menerjemahkan bias diartikan sebagai
pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa
yang lain.

b. Menafsirkan.
Kemampuan ini lebih luas daripada
menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk
mengenal dan memahami.

c. Mengekstrapolasi.
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual
yang lebih tinggi karena seseorang dituntut
untuk bias melihat sesuatu dibalik yang
tertulis.

2.3 Akuntansi Syariah

2.3.1 Definisi Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012)
Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat
dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu
akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi adalah
identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan
kegiatan pencatatan, penggolongan serta
pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga
menghasilkan laporan keuangan yang digunakan
dalam pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan
yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh
manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya.
Jadi pengertian akuntansi syariah dapat diartikan
sebagai proses akuntansi atas transaksi – transaksi
yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah
SWT.

2.3.2 Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah

Dalam sejarah tercatat perkembangan
akuntansi yang sangat pesat, dimulai dari ditulisnya
buku oleh Lucas Pacioli yang meyinggung tentang
pembukuan/ double entry. Sejak itu masyarakat
muslim telah memiliki jenis akuntansi yang disebut
“Kitabat Al- Amwal” (pencacatan uang) tulisan ini
telah muncul sebelum double entry ditemukan Lucas
Pacioli di Italia pada tahun 1494. Ternyata Islam lebih
dahulu mengenal sistem akuntansi, karena Al –Qur’an
telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun
lebih dahulu dari Lucas Pacioli yang menerbitkan
bukunya tahun 1494. (Febriantoro, 2013)

2.3.4 Teori Akuntansi dan Akuntansi Syariah

Teori dan praktik akuntansi syariah seiring
sejalan dengan perkembangan teori dan praktik
ekonomi Islam. Akuntansi syariah merupakan ilmu
akuntansi atau akuntabilitas segala asset - asset dan
aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau
kelompok atau perusahaan yang  bersumber hukum
Al - Qur’an dan  As Sunnah untuk mencapai kekayaan
atau kemakmuran yang sebenarnya atau ‘Falah’
(Choudhury, 2005). Para ahli keuangan dan akuntansi
syariah Indonesia sepakat bahwa akuntansi syariah

Hal - 58    Vol. 5 No. 1 September 2015

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



merupakan bukanlah manipulasi atau rekayasa dari
akuntansi konvensional (Hidayat, 2002; Muhamad,
2002; Triyuwono, 2002).

Pada dasarnya akuntansi syariah mengakui
pendapat logis universal yang sesuai dengan hakekat
kebenaran yang bersumber Al Qur’an dan  As
Sunnah, dimana akuntabilitas proses bisnis dan hasil
bisnis dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai adil
untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut
menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis
faham kapitalis dan sosialis.

2.4 Prinsip – prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip - prinsip dasar, persamaan akuntansi
dan laporan keuangan. Prinsip - prinsip dasar
akuntansi syariah dan keuangan syariah berdasarkan
prinsip - prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi konvensional berdasarkan aliran
aktivitas ekonomi dengan segala cara kompetisi pasar,
sehingga tidak benar - benar melindungi masyarakat
lemah, dan tidak mempedulikan jika yang ekonomi
kuat memonopoli. Dalam Circular Flow, sirkulasi
dalamnya berupa produk - produk, faktor produksi
dan uang, sedangkan sirkulasi besarnya berupa:
rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen dan
pemerintah. Jadi pemerintah sebagai pengendali
utama dalam pengelolaan ekonominya, akan
menggunakan paham tertentu yaitu paham kapitalis,
sosialis ataukah syariah. (Himawati dan Subono,
2009).

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dimana peneliti melakukan
penelitian terhadap objek yang diteliti. Lokasi
penelitian dalam penelitian ini adalah di STIE Multi
Data Palembang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan jenis data kualitatif. Data yang digunakan
adalah data primer. Data primer yaitu data yang
diperoleh langsung dari obyek penelitian. Obyek
dalam penelitian ini adalah mahasiswa non muslim
jurusan akuntansi STIE Multi Data Palembang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan
data yaitu wawancara. Wawancara merupakan
sebuah percakapan yang dilakukan dengan maksud
tertentu antara pewawancara dengan yang
diwawancarai dengan memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan oleh
mahasiswa non muslim yang telah mengambil mata
kuliah akuntansi syariah di STIE Multi Data
Palembang.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3.6 Informan

Menurut Salim (2006) Istilah sampel dalam
penelitian kualitatif sering disebut informan. Karakter
penelitian kualitatif yang bersifat investigatif
mengakibatkan pengambilan sampel dalam penelitian
kualitatif lebih menekankan pada kualitas sampel
bukan jumlah/ kuantitasnya. Informan dalam
penelitian ini adalah mahasiswa non muslim jurusan
Akuntansi di STIE Multi Data Palembang.

4. Hasil Penelitian

4.1 Penyajian Hasil Pengolahan Data

4.1.1 Pendapat Mahasiswa Non Muslim
Terhadap Mata Kuliah Akuntansi
Syariah

Tahap ini merupakan tahap awal dalam
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penulisan, peneliti menggali informasi mengenai
pendapat mahasiswa non - muslim terhadap mata
kuliah akuntansi syariah. Edy Susanto mahasiswa
angkatan 2014 yang beragama Buddha menyatakan
pendapatnya mengenai mata kuliah akuntansi syariah:
“Mata kuliah akuntansi syariah adalah mata kuliah
yang sangat menarik walaupun sedikit sulit bagi saya
untuk memahami.”

Salah seorang informan yang bernama
Hieronimus J.W.G Tuyu angkatan 2013 yang
beragama Katolik mengenai pendapatnya terhadap
mata kuliah akuntansi syariah: “Pendapat saya
tentang akuntansi syariah secara umum yaitu
sistemnya lebih terbuka, karena sesuai dengan akad/
peraturan dalam syariah. Lebih jelas pengetahuan
mengenai transaksi yang sesuai dengan syariah
Islam.”

Kesimpulan dari beberapa pendapat
mahasiswa non - muslim terhadap mata kuliah
akuntansi syariah yang mereka telah pelajari dimana
akuntansi syariah mendapat sambutan positif dari
mahasiswa dan menambah pengetahuan mahasiswa
non - muslim mengenai transaksi - transaksi yang
sesuai dengan syariah Islam.

4.1.2 Pemahaman Mahasiswa Non - Muslim
Terhadap Mata Kuliah Akuntansi Syariah

Tahap ini merupakan tahap berikutnya yang
dilakukan peneliti untuk menggali informasi secara
mendalam kepada mahasiswa tentang pemahaman
mahasiswa non - muslim terhadap mata kuliah
akuntansi syariah.

Salah seorang informan yang bernama
Kristina, mahasiswa angkatan 2014 yang  beragama
Budha menyatakan pendapatnya mengenai
pemahamannya terhadap akuntansi syariah:
“Pemahaman saya mengenai mata kuliah akuntansi
syariah setelah mengambil mata kuliah tersebut sudah
cukup memahami teori yang dipelajari dalam
akuntansi syariah walaupun terkadang terdapat istilah
- istilah yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya.
Namun, materi transaksi syariah yang bersifat
hitungan saya dapat memahami apa yang

telah diajarkan oleh dosen.”

Fiorentina mahasiswa akuntansi angkatan
2013 yang beragama Kristen menyatakan
pendapatnya mengenai apa yang dipahami dalam
akuntansi syariah:“ Pemahamannya, dalam akuntansi
syariah merupakan akuntansi yang berlandaskan dari
ajaran agama Islam. Sehingga dalam prosesnya,
akuntansi syariah memberikan pemahaman mengenai
hukum - hukum Islam dan dari hukum Islam tersebut
diterapkan kedalam akuntansi yang berbasis untuk
kegiatan sehari - hari.”

Beberapa pendapat dari mahasiswa non -
muslim tersebut mengenai pemahaman mereka
terhadap mata kuliah akuntansi syariah maka peneliti
dapat memberikan kesimpulan, bahwa tidak semua
mahasiswa non - muslim dapat mengetahui dengan
mudah materi akuntansi syariah. Sejauh ini, mereka
masih dapat menelaah dan memahami materi tersebut
dengan cukup baik.

4.1.3 Kesulitan Mahasiswa Non - Muslim Dalam
Memahami Mata Kuliah Akuntansi
Syariah

Tahap ini merupakan tahap penggalian
informasi mengenai kesulitan yang dialami
mahasiswa non - muslim dalam memahami mata
kuliah akuntansi syariah. Salah seorang mahasiswa
yang bernama Tan Kezia Angelica angkatan 2014
jurusan akuntansi yang beragama Kristen mengenai
kesulitan memahami mata kuliah akuntansi syariah:
“ Kendala yang saya hadapi dalam memahami materi
akuntansi syariah adalah istilah - istilah pada
akuntansi syariah yang sulit saya pahami dan itu
terkadang membuat saya sulit memahami materi
tersebut.”

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh
Oktoviani mahasiswa angkatan 2013 yang beragama
Katolik mengenai kesulitan yang dihadapi dalam
memahami mata kuliah akuntansi syariah:
“ Kesulitannya kami mendapatkan banyak istilah -
istilah dalam agama Islam yang sulit dimengerti dan
juga sulit untuk diingat.”
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Kesimpulan dari hasil wawancara dengan
beberapa mahasiswa non – muslim mengenai
kesulitan mereka memahami mata kuliah akuntansi
syariah yaitu mahasiswa non – muslim memiliki
pendapat yag sama. Inti dari kesulitan yang mereka
hadapi adalah memahami materi akuntansi syariah
karena mereka merasa tidak familiar atau tidak pernah
mendengar istilah - istilah yang mereka anngap baru
di dalam materi akuntansi syariah.

4.1.4 Pemahaman Mahasiswa Non - Muslim
Terhadap  Mata Kuliah Akuntansi Syariah
Di Masa Mendatang

Tahap ini dilakukan guna untuk mendapatkan
solusi perbaikan bagi mahasiswa non - muslim dalam
pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi syariah.
Salah satu mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Multi
Data Palembang, Giovanna Velanda angkatan 2013
yang beragama Budha menyatakan pendapatnya
mengenai pemahaman mahasiswa non - muslim
terhadap  mata kuliah akuntansi syariah di masa
mendatang. “ Saya sangat mendukung adanya mata
kuliah akuntansi syariah di kampus karena saya
sebagai mahasiswa non - muslim dapat memperluas
pengetahuan saya bahwa ilmu akuntansi bukan hanya
ilmu akuntansi umum, melainkan ada ilmu akuntansi
yang berbasis syariah Islam. Dengan demikian,
mahasiswa juga dapat lebih memahami ilmu
akuntansi berbasis syariah Islam, perhitungannya,
aturan - aturannya,  jurnalnya dan ilmu syariah
lainnya sehingga pengetahuan mahasiswa dapat
menjadi lebih luas. Saran saya agar kedepannya dapat
dibuat kamus kecil yang berisi istilah - istilah dalam
akuntansi syariah agar memudahkan mahasiswa non
muslim dalam mencari pengertian dari istilah - istilah
tersebut.”

Christiana jurusan akuntansi STIE Multi
Data Palembang angkatan 2014 yang beragama
Buddha menyatakan pendapatnya mengenai
pemahaman mahasiswa non - muslim terhadap  mata
kuliah akuntansi syariah di masa mendatang: “Banyak
manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari mata
kuliah akuntansi syariah dapat menambah wawasan
yang bermanfaat mengenai akuntansi syariah.
Terdapat banyak hal baru yang belum pernah saya

ketahui sebelumnya, seperti riba tidak diperbolehkan
dalam akuntansi syariah. Saran saya kedepan agar
materi akuntansi syariah terus diperbaharui mengikuti
kondisi perekonomian yang berubah – ubah namun
tetap mengikuti syariah Islam. Sebagai tambahan
bekal untuk mahasiswa non - muslim sebaiknya
dibuat kelas khusus seperti matrikulasi untuk mata
kuliah akuntansi syariah.”

Dari beberapa mahasiswa non – muslim
jurusan akuntansi STIE Multi Data Palembang
peneliti memberikan kesimpulan mengenai solusi
perbaikan tentang pemahaman mahasiswa non-
muslim terhadap mata kuliah akuntansi syariah di
masa mendatang, bahwa mahasiwa non – muslim di
lingkuangan STIE Multi Data Palembang memiliki
tanggapan yang positif mengenai mata kuliah
akuntansi syariah yang mereka dapatkan.
Pengetahuan yang mereka dapatkan di dalam kelas
akuntansi syariah dapat menambah bekal mereka
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi.
Sehingga mereka mengharapkan ada perbaikan dari
sisi internal berupa pembuatan kamus istilah
akuntansi syariah untuk memudahkan mereka
memahami istilah yang belum pernah mereka ketahui.
Perbaikan juga dilihat dari sisi pengembangan ilmu
juga harus mengikuti kondisi terkini agar akuntansi
syariah terus mengalami perkembangan ke depannya.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh
mana pemahaman mahasiswa non - muslim terhadap
mata kuliah akuntansi Syariah dengan melakukan
studi kasus pada mahasiswa Strata 1 Akuntansi di
STIE Multi data Palembang. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan peneliti dapat menarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa non - muslim memberikan sambutan
positif terhadap mata kuliah akuntansi syariah
yang diajarkan, mata kuliah akuntansi syariah
dapat memberikan manfaaat dalam pengetahuan
mengenai akuntansi yang sesuai dengan ajaran -

Vol. 5 No. 1 September 2015           Hal - 61

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



ajaran Islam walaupun mahasiswa non - muslim
menganggap mata kuliah ini agak sedikit sulit
dipahami.

2. Sebagian Mahasiswa non - muslim beranggapan
tidak mudah dalam memahami materi akuntansi
syariah secara umum karena terdapat istilah -
istilah asing yang tidak mereka ketahui
sebelumnya, tetapi dalam materi yang berupa
transaksi - transaksi syariah yang bersifat
hitungan mereka masih dapat memahami dengan
baik.

3. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa non - muslim
dalam memahami mata kuliah akuntansi syariah
yaitu terdapat pada istilah - istilah dalam
akuntansi syariah yang tidak familiar bagi
mahasiswa non - muslim.

4. Pemahaman mahasiswa non - muslim terhadap
mata kuliah akuntansi syariah di masa
mendatang, bahwa mahasiwa non - muslim di
lingkungan STIE Multi Data
Palembang memiliki tanggapan yang positif
mengenai mata kuliah akuntansi syariah yang
mereka dapatkan. Pengetahuan yang mereka
dapatkan di dalam kelas akuntansi syariah
dapat menambah bekal mereka dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi.
Sehingga mereka mengharapkan ada perbaikan
dari sisi internal berupa pembuatan kamus
istilah akuntansi syariah untuk memudahkan
mereka memahami istilah yang belum pernah
mereka ketahui atau dengan diadakannya kelas
matrikulasi khusus untuk mahasiswa non -
muslim mengenai istilah - istilah umum dalam
akuntansi syariah

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa
keterbatasan yang dialami peneliti, yaitu sebagai
berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi oleh pemahaman
mahasiswa, namun  pemahaman sendiri dapat
dipengaruhi faktor - faktor lain yang tidak

berhubungan langsung dengan pokok bahasan
peneliti.

2. Pemahaman mahasiwa non - muslim terhadap
mata kuliah akuntansi syariah hanya dilihat secara
umum, masih banyak aspek lain yang lebih luas
untuk diteliti diluar pokok bahasan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, saran yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan secara personal dengan
mengenalkan mata kuliah akuntansi syariah secara
khusus untuk mahasiswa non - muslim.
Pendekatan dapat dilakukan dengan cara kelas
matrikulasi yang memberikan pengetahuan
mengenai istilah - istilah yang diajarkan dalam
mata kuliah syariah kepada mahasiswa non -
muslim.

2. Memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa
literatur, yaitu: buku ajar dan jurnal ilmiah yang
mendukung mata kuliah akuntansi syariah.

3. Akuntansi syariah merupakan mata kuliah yang
wajib sehingga bagi dosen pengajar, sebaiknya
selain memperhatikan materi yang diajarkan juga
lebih interaktif kepada mahasiswa saat di dalam
kelas atau di luar kelas terutama mahasisws non-
muslim dapat diberikan penjabaran dari istilah-
istilah yang berasal dari Al - Qur’an dan Al -
Hadist.

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan
jumlah informan agar mendapatkan informasi
yang lebih detail dari penelitian sebelumnya.
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