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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang 

dikembangkan dengan menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, 

keseimbangan dan kemaslahatan. Pembentukan prinsip  syariah dalam 

perbankan didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk 

menerapkan bunga atau riba dalam melakukan transaksi keuangan, 

serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram 

yang tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional (Inggrid, 

2009: 61). Kegiatan utama bank syariah sama dengan bank konvesional  

yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam 

bentuk pinjaman atau kredit. Perbedaanya terletak pada penggunaan 

sistem bagi hasil dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, 

sedangkan bank konvesional dengan menerapkan bunga. 

Munculnya bank syariah di Indonesia ditandai dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat 

Indonesia menjadi inpirasi bagi munculnya bank-bank syariah lainnya 

seperti BRI Syariah, BNI syariah, Mandiri Syariah dan perbankan 

syariah lainnya. Berkembangnya Bank Syariah didukung penuh oleh 

pemerintah  dengan lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998. 

Dalam UU ini terdapat perubahan yang memberikan peluang yang 

besar dan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan 

perbankan syariah serta memberikan kesempatan yang luas untuk 



2 PENDAHULUAN 

 

 

mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin 

pembukaan Kantor cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. 

Undang-undang No. 10 tahun 1998 disempurnakan kembali dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. 

Awal tahun 2019, pemerintah melalui kementerian Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melakukan penggabungan 

atau merger perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia (Tbk) 

merupakan gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI 

Syariah akan bekerja secara efektif pada 1 Februari 2021. PT Bank 

Syariah Indonesia (Tbk) mempunyai Visi menjadi top 10 bank syariah 

terbesar dalam 5 tahun ke depan. Hal ini tentunya tidak akan sulit 

karena melihat minat akan Keuangan Syariah di Indonesia sampai saat 

ini sudah sangat diminati oleh masyarakat 

Laju pertumbuhan dan perkembangan lembaga syariah dalam 

hal ini bank syariah memiliki dampak positif terhadap bertambahnya 

kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) syariah. Namun salah satu 

kendalanya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang berasal dari 

perguruan tinggi (Zuhroh, 2012:13). Fakta dilapangan menunjukan 

bahwa masih banyak SDM yang terlibat pada industri perbankan 

syariah tidak memiliki pengalaman akademisi maupun praktis dalam 

perbankan syariah.  Hasil riset yang dilakukan oleh Universitas 

Indonesia tahun 2003 bahwa lebih dari 90 % SDM bank syariah saat ini 

tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah (Amalia & Al Arif, 

2013: 124). Hal ini dikarenakan sebagian perbankan Syariah justru 
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banyak mengambil sumber daya manusia dari ekonomi konvensional, 

sangat sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) yang diambil dari lulusan 

perguruan tinggi syariah yang memiliki keahlian di bidang perbankan 

syariah.  

Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut yang berkualitas, 

profesional, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan industri 

keuangan syariah, diperlukan peran serta dari berbagai pihak. Salah 

satu pihak yang memiliki konstribusi tinggi adalah perguruan tinggi 

keagamaan Islam (PTKI) melalui jurusan perbankan syariah. Jurusan 

perbankan syariah memiliki peran penting dalam mempersiapkan SDM 

syariah yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan industri keuangan syariah. Salah satu hal pokok 

dan penting dalam proses tersebut adalah pengadaan laboratorium yang 

dapat meningkatkan kompetensi lulusannya serta model 

pemberdayaannya.  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari  merupakan salah 

satu Perguruan tinggi Islam di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang mengkaji berbagai macam disiplin ilmu, khususnya 

dalam bidang agama Islam.  IAIN Kendari memiliki empat fakultas, 

salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang 

memiliki dua program studi yaitu ekonomi syariah dan perbankan 

syariah. Pengetahuan tentang perbankan syariah pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kendari diberikan dalam bentuk 

mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah pada semester 4. 

Dalam mata kuliah tersebut membahas tentang prinsip-prinsip bank 
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syariah, produk bank syariah, operasional bank syariah dan materi-

materi lain yang berkaitan dengan perbankan syariah.  Oleh karena itu, 

mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 seharusnya sudah mengetahui 

operasional perbankan syariah karena sudah menyelesaikan mata kuliah 

Sistem Operasional Perbankan Syariah sehingga sangat tepat untuk 

dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

Untuk menunjang keberhasilan mata kuliah sistem operasional 

perbankan syariah, FEBI IAIN Kendari mendirikan laboratorium Bank 

mini syariah sebagai bentuk dukungan dalam menghasilkan output 

SDM yang berkualitas dan professional. Pemberdayaan laboratorium 

Bank Mini Syariah sebagai tempat mengembangkan kompetensi baik 

dalam bidang intelektual, ketrampilan motorik dan terampil 

memggunakan alat-alat media perbankan syariah untuk peningkatan 

kompetensi mahasiswa lulusan keuangan dan perbankan syariah perlu 

ditelaah sehingga dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

industri keuangan syariah saat ini. Hal ini didukung dengan Hasil 

penelitian Ludviana yang dikutip oleh Fauziah, dkk (2017:103) bahwa 

laboratorium bank mini dapat menyokong kegiatan pengelolaan 

keuangan sekolah yang berdampak salah satunya kepada peningkatan 

kompetensi peserta didik.  

Upaya menghasilkan SDM syariah yang profesional dan 

berkualitas, perguruan tinggi melaui perbankan syariah dituntut untuk 

berperan aktif sehingga output yang dihasilkan berkualitas, profesional, 

dan dapat memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan industri keuangan syariah saat ini. Terkait dengan hal 



PENDAHULUAN 5 

 

 

ini, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana peran 

perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mempersiapkan SDM syariah 

agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri keuangan 

syariah. Sehingga dengan latar belakang tersebut perlu dilakukan 

sebuah penelitian “Peran Laboratorium Bank Mini dalam 

Meningkatkan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Operasional 

Perbankan Syariah (Studi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Kendari”? 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran laboratorium bank mini dalam meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa tentang operasional perbankan syariah 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari? 

2. Bagaimana hambatan dan upaya laboratorium bank mini dalam 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang operasional 

perbankan syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran laboratorium bank mini dalam 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang operasional 

perbankan syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari 
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2. Mendeskripsikan hambatan dan upaya laboratorium bank mini 

dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang operasional 

perbankan syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada banyak pihak diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori terkait laboratorium 

bank mini perguruan tinggi Islam; pedoman untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya dalam tema yang sejenis, sehingga diharapkan dapat 

menambah kajian dalam bidang ekonomi syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dapat dijadikan 

masukan terkait betapa pentingnya peran bank mini dalam 

memberikan Pengetahuan terkait operasional perbankan syariah 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun kurikulum 

perkuliahan. 

b. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, serta untuk melatih 

kemampuan menganalisis masalah-masalah yang terkait 

ekonomi syariah 
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c. Bagi universitas, sebagai salah satu referensi bacaan untuk 

mahasiswa IAIN Kendari atau lembaga pendidikan lainnya, 

khususnya yang memiliki disiplin ilmu tentang ekonomi syariah 

dan turunannya. 

1.5 Defenisi Operasional 

Variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk 

menghindari kesalahan dalam memahami berbagai peristilahan dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini defenisi operasional variabelnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Istilah peran laboratorium bank mini yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebagai totalitas interaksi seperangkat aspek-

aspek laboratorium bank mini yaitu aspek tujuan, kurikulum, 

pengurus bank mini, tenaga pendidik, mahasiswa, sarana 

prasarana, lingkungan yang bekerjasama dan saling melengkapi 

satu sama lain dalam mewujudkan tujuan didirikanya bank mini 

dilingkungan perguruan tinggi. 

2. Pengetahuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil 

penginderaan atau hasil tahu manusia melalui pancaindra yang 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap suatu 

objek. 

3. Operasional perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah segala aktifitas bank dalam mengumpulkan dana serta 

memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang 

sesuai dengan prinsip syariah. 


