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Latar belakang penelitan ini adalah bank adalah salah satu wadah untuk aktivitas 

keuangan di suatu negara yang memiliki peran fungsi sebagai lembaga atau instansi 

penghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pinjaman ataupun pembiayaan. Bank termasuk kategori dari suatu tolak ukur bagi 

suatu negara dalam meningkatkan perekomian.  Bank diyakini sebagai tempat aktivitas 

keuangan yang aman. Bank berdasarkan hak kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu hak 

kepemilikan atas  nama swasta dan hak kepemilikan atas nama  negara. Hak kepemilikan 

bank atas nama negara di Indonesia termasuk kedalam BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa 

Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)? Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan 

konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS).Kerangka teori penelitian ini adalah faktor-faktor dari luar yang terdiri 

dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran, pengulangan, 

gerakan, dan hal-hal yang baru. faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi 

proses seleksi persepsi antara lain: Pemahaman (learning), motivasi, dan 

kepribadiannya.Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini 25.111 orang. Sampel yang diambil seluruh populasi 

yaitu 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau 

terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank 

pembiayaan rakyat syariah yang diolah melalui jawaban responden dapat disimpulkan 

bahwa P = 81,21% yang berarti analisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau 

terhadap kelayakan konversi bank perkreditan rakyat Unisritama menjadi bank 

pembiayaan rakyat syariah banyak menjawab “sangat baik/sangatlayak” dengan 

persentase 81%-100%. 
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Rakyat Syariah.  

 

 


