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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian 

ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: 

1. Peran laboratorium bank mini dalam meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa tentang operasional perbankan syariah pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari yaitu: (1) tempat 

praktikum bagi mahasiswa program studi Ekonomi syariah dan 

perbankan syariah terkait operasional perbankan syariah; (2) 

tempat pembekalan dan pelatihan terkait operasional perbankan 

syariah. 

2. Beberapa kendala laboratorium bank mini dalam memberikan 

pengetahuan terkait operasional perbankan syariah yaitu (1) 

fasilitas yang tidak memadai seperti sistem dan aplikasi perbankan 

di bank mini yang sudah rusak dan kadaluarsa serta jumlah 

computer yang masih kurang; (2) minimnya jadwal praktek; (3) 

kurangnya sosialisasi peran bank mini serta bank mini yang jarang 

beroperasi. Sedangkan upaya - upaya yang dilakukan antaralain: 

(1) meningkatkan kerjasama dengan pihak lain khususnya 

perbankan syariah dan Bank Indonesia; (2) pengadaan sarana 

pendukung seperti laboratorium komputer yang terkoneksi internet 

dan dilengkapi dengan aplikasi perbankan; (3) mengikutsertakan 

mahasiswa dalam kepengurusan Bank Mini; (4) Penyusunan SOP 
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dalam operasional perbankan agar tercipta manajemen pengelolaan 

yang baik. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran laboratorium bank 

mini dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang operasional 

perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari, maka penelitian ingin menyampaikan saran yaitu: 

1. Bagi mahasiswa hendaknya selalu aktif dalam mengikuti kegiatan 

praktikum yang diadakan oleh Prodi dalam meningkatkan 

kompetensi masing-masing. 

2. Bagi pembina dan pengurus laboratorium Bank Mini, agar bank 

mini dimaksimalkan sebagai media dan sarana pembelajaran bagi 

mahasiswa. Untuk itu diperlukan adanya SOP agar dalam 

operasionalnya teratur dan sesuai prosedur. Disamping itu pembina 

dan pengurus hendaknya terus   mendukung   dan memberikan 

fasilitas baik dari segi materi maupun non materi yang diperlukan 

dalam mengembangkan peran bank mini secara optimal. 

3. Bagi Perguruan tinggi,  diharapkan mampu mendesain sisi teoritis  

dan  menyediakan  fasilitas  penunjanga mini  bank  dengan  baik  

dan  optimal  dalam mewujudkan sarana pembelajaran yang 

memadai bagi mahasiswa yang ingin berkecimpung didunia 

perbankan Syariah. 

 


