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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Fokus  :  Peran Mini Bank Dalam  Meningkatkan Pengetahuan 

Mahasiswa Tentang Operasional Perbankan Syariah 

Sub Fokus:   (1) peran mini bank dalam meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa tentang operasional perbankan syariah pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari; (2) 

kendala yang dihadapi oleh mini bank dalam 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang 

operasional perbankan syariah Pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari. 

A. Pedoman Wawancara Untuk dosenPembimbing/Pengurus 

Mini Bank 

1. Apa yang menjadi tujuan berdirinya mini bank? 

2. Bagaimana cara bank mini dalam menambah pengetahuan 

tentang bank syariah? 

3. Bagaimana peran bank mini dalam memberikan pengetahuan 

tentang sistem operasional perbankan syariah? 

4. Apakah pembelajaran di bank mini sudah sesuai dengan teori 

yang diajarkan di kelas 

5. Apakah yang menjadi kendala bank mini dalam menjalankan 

perannya? 

6. Apakah selama ini bank mini sudah menjalankan fungsi dan 

peranya secara maksimal? 
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7. Apakah menurutmu jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang operasional bank 

syariah? 

8. Hal apa saja yang harus dilakukan oleh bank mini dalam 

mengoptimalkan peranya sebagai media pembelajaran bagi 

mahasiswa? 

B. Pedoman Wawancara untuk Mahasiswa  

1. Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan syariah? 

2. Apakah mini bank berperan dalam memberikan pengetahuan 

tentang operasional bank? 

3. Sejauh mana peran mini bank dalam mengenalkan sistem 

operasional bank? 

4. Apa yang menjadi kendala bank mini dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan syariah? 

5. Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup untuk 

memberikan pengetahuan tentang operasional bank syariah? 

6. Apakah bank mini sudah memberikan peran dalam memberikan 

gambaran tentang praktek di lapangan? 

7. Apakah pembelajaran yang di bank mini sesuai dengan teori 

yang didapatkan? 

8. Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam memberikan 

pengetahuan tentang sistem operasional perbankan syariah? 
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Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 

Wawancara Dengan Dekan Fakultas FEBI 

I. Data Informan 

Nama   : Dr. Rusdin Muhalling (RM) 

Jabatan  : Dekan Febi/ Pembina Bank Mini 

Tanggal Wawancara  : 01 September 2021 

II. Hasil Wawancara  

 

P :  apa yang menjadi tujuan berdirinya bank mini di 

Fakultas Ekonomi kampus IAIN Kendari? 

RM :  Untuk melatih kecakapan mahasiswa yang khususnya 

jurusan  perbankan agar mereka itu tidak canggung 

lagi mana kala mereka diterima di perbankan  jadi 

bank  ini itu  adalah tempat praktik pelatihan anak-

anak yang jurusan perbankan di situ dilatih 

bagaimana orang m,elayani  jadi teler itu semua ada 

disana. 

P : Bagaimana cara bank mini dalam menambah 

pengetahuan mahasiswa tentang sistem operasional 

perbankan? 

RM : Iya, disanakan  mereka dilatih makanya itu ada kepala 

labnya itu sudah dijadwalkan itu setiap mahasiswa 

yang akan PPL Itu Di didik dulu barang 3 sampai 4 

hari diperkenalkan itu sistem dan itu sudah ada 

sistemnya sudah diperkenalkan mereka supaya 

mereka itu tidak canggung  mereka juga a kan di 

terjunkan disejumlah  lembaga keuangan bank atau 

non banyak tapi yang penting ada pengelola 

keuangannya m,erekaitudi latih  setiap mahasiswa 

PPL perbankan itu di situ diperkenalkan sistem itu.  

P : Apakah sudah sesuai teori yang diajarkan di kelas? 

RM : Oh  jelas itu tidak mungkin tidak sesuai hanya 

barangkali  itu di kelas  bersifa teori di sana 
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itulangsung praktek makanya itu di upayakan  supaya 

antara teori dengan praktik itu konek setelah mereka 

terjun di lapangan itulah yang diperkenalkan di sana 

di bank m,ini  sistemnya bagaimana. makanya 

teorinya di kelas prakteknya di sana di lab mini bank 

ini diperkuat lagi dengan lab yang baru tadi  

penyerahan dari Bank Indonesia bisa lebih canggih 

lagi karena sudah bisa menabung bisa menarik bisa 

transaksi keuangan yang di bawah ini itu lebih 

canggih lagi di sana Ini. 

P :  apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

menjalankan perannya? 

RM : kendelanya itu serverrnya harus mesti di tambah. 

karna sekarang terbatasnya itu hanya berapa pertama 

komputer Hanya berapa sedangkan m,ahasiswa 

banyak kendala nya itu harus ditambah fasilitas itu 

kendalanya tapi muda mudahan dengan adanya 

bantuan bank Indonesia orang bias praktik 1 kali 

m,asuk  12 orang  jika ditambah dengan ini sekitar 16  

barangkalikali  

P : Apa kah selama ini mini bank sudah menjalankan 

fungsi dan perannya secara maksimal mungkin bisa 

dirunut dari beberapa tahun belakangan ini ?sebelum 

adanya pembaharuan software hal-hal baru yang ada 

di tahun 2021. 

RM :  kalau yang sebelumnya itu kan belum ada 

softwarenya sekarang ini sudah ditambah jadi 

sekarang itu sebelumnya pernah bekerja sama dengan 

bsi dulu itu pernah macet dulu itu ada tapi karena 

kontraknya itu habis akhirnyanya tidak  jalan  itu 

sistem setelah kemarin Ini dia ada kerjasama dengan 

Bi didatangkan dari Ussy itu dari Bandung itu 

insyalah yang datang ini  Sudah kembali semula.  

Memang kemarin Tahun 2017-2019. Kalau tidak 

salah itu sempat buka pembayaran SPP  setelah itu 

karena kontrak habis itu tidak  berjalan lagi sekarang 

Insya Allah tahun 2021 ini karena ada sudah ada 
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penambah sudah ada kerjasama dibantu oleh Bi Insya 

Allah kemarin itu sudah diperbaiki sistemnya 

software yang sudah ditambah dengan bersamaan 

dengan lab perbankan yang baru ini itu sudah connect 

itu yang kalau ada kerjasama itu  

P : pak kalau ada kerjasama begitu langsung di fakultas 

atau  antar institusi.? 

RM :  Institusinya kemudian diserahkan ke febi 

pelaksanaannya, jadi ini dulu ada juga kerja sama tapi 

hanya di febi  dengan  bank Indonesia hanya  

operasionalnya tapi  untuk kerjasamanya itu di 

lakukan oleh institusi-institusi menyerahkan  

pelaksanaanperasionalnya ke febi tidak punya 

ekonomi makanya itu operasionalnya diserahkan 

kepada febi . 

 P : Apakah menurut  bapak jadwal praktek yang 

ditetapkan di bank mini  itu sudah maksimal dan 

Sudah selaras pengetahuan yang akan didapatkan 

mahasiswa tentang operasional perbankan syariah? 

RM : Kalau selaras iya selaras. Kalau maksimal itu belum , 

karna waktunya terbatas hanya  1-2 jam sementara 

mahaswa banyak makanya di sanakan mereka  Nanti 

di didik sampai mereka  paham disi jugakan 

keterbatasan fasilitas seperti jumlah komputer. Tapi 

dengan adanya lab baru ini insyalah dapat 

memeksimalkan praktik2 mahasiswa insyallah akan 

full time kalau hanya 100 orang kan bisa 2-3 hari.  

P : Hal-hal apa saja yang harus dilakukan mini bank  

dalam mengoptimalkan perannya sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa?  

RM : Itukan untuk mendidik mereka supaya mereka 

mengenal sistem baik dalam pengolahan keuangan,  

sistem ini  sudah sesuai seperti yang di pakai di bank 

makanya kenalkan ke mereka supaya mereka nanti 

kalau terjun ke lapangan tidak canggung lagi karena 

sistem ini seluruh seluruh bank juga yang dipakai 

yang baru inidati USY ITULAH YANG AKAN 
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KITA KENALKAN KE ANAK ANAK KITA dan itu 

juga dipakai di seluruh indonesia yang ada bank 

mininya. 

P : itu apakah ada jangka waktu dalam proses perlakuan 

software itu Pak mungkin kadarluasa atau seperti apa 

itu  

RM : kalau rusak kita minta  kita minta karena itu sudah 

kerjasama kerjasama antara bank  Indonesia , Febi 

denganUSY.  
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Wawancara Dengan Pengurus Bank Mini 

I. Data Informan 

Nama   : Sodiman, S.Ag.,M.Ag (SD) 

Jabatan  : Wadek III/ Pembina Bank Mini 

Tanggal Wawancara  : 31 Agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

 

P :  apa yang menjadi tujuan berdirinya bank mini di 

Fakultas Ekonomi kampus IAIN Kendari? 

SD :  Mini Bank didirikan karena konsep dasarnya adalah 

sebagai laboratorium,jadi dia adalah sebuah 

kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi proses 

pembelajaran dan mengasah mahasiwa-mahasiswa 

agar menjadi alumni yang terampil. 

P : Bagaimana cara bank mini dalam menambah 

pengetahuan mahasiswa tentang sistem operasional 

perbankan? 

SD : Bank mini sebagai tempat atau wadah dalam 

pratikum yang terintegrasi dengan mata 

kuliah ,khususnya untuk mata kuliah yang di 

haruskan pratek dan pratek yang harus relavan 

dengan Mini Bank ,yang menjaddi salah satu mata 

kuliah yang harus pratik di Bank Mini yaitu aqutansi 

perbankan, Mini Bank juga memiliki komunitas 

tersendiri yaitu komunitas mahasiswa perbankan 

syariah mereka sering melakukan diskusi dan di 

organisir untuk memperkuat perbankan atau mini 

bank dan juga memliki program kerja dan mengasah 

pengetahuan dan juga termaksud mengikuti beberapa 

kompetisi yang di adakan oleh lembaga –lembaga 

dari luar,dan juga melakukan kajian. 

P : Bagaimana peran Bank Mini dalam memberikan 

pengetahuan tentang sistim operasional perbankan? 

SD : a.  melakukan pemutahiran soft ware atau 

memperbaharui dan di sesuaikan dengan dunia yang 
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nyata di perbankan terkait dengan ,bagaimana 

menjadi customer service,bagaimana menjadi  

teller,bagaimana menjadi otorisasi dan bagaimana 

menjadi direktur b.  kerja sama dengan BSI mengenai 

proses pembayaran UKT; c. mahasiswa melakukan 

pratek lapangan. 

P :  Apakah pembelajaran di Bank Mini sudah sesuai 

dengan teori yang di ajarkan di kelas? 

SD : Iya sudah sesuai karena mereka melakukan dulu teori 

setelah paham teori maka akan berpindah ke tahap 

pratek,pratek yang di maksud yaitu yang 

berhubungan dengan mata kuliah 

P : Apa yang menjadi kendala Bank Mini dalam 

menjalankan peran? 

SD :  a. server yang rusak dan biaya  mahal jika di perbaiki 

b. pandemic jadi susah untuk kembali beroperasi 

kembali /pratek kembali c. mahasiswa yang tidak 

bersyukur atas fasilitas yang telah di berikan atau 

yang telah di adakan oleh kampus,tidak ikut menjagaa 

serta merawat fasilitas yang telah di berikan, dan 

kekurangan anggran ketika melakukan kegiatan. 

 P : Apakah selama ini Bank Mini sudah menjalankan 

fungsi dan perannya secara maksimal? 

SD :  iya kami sudah melaksanakan tugas kami secara 

maksimal ,apa lagi setelah melakukan kuliah secara 

offline ini akan berjalan dengan maksimal 

 P : Apakah menurut bapak jadwal pratek di Bank Mini 

sudah cukup untuk memberikan pengetahuan atau 

pemahaman tentang operasional perbankan? 

SD : jadwal pratek yang di sesuaikan atau yang di 

hubungkan dengan matakuliah, ya jika mau di 

katakana sesuai dengan jadwal telah sesuai dengan 

jadwal yang telah di atur 

P : Hal-hal apa saja yang harus dilakukan mini bank  

dalam mengoptimalkan perannya sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa?  
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SD : a. sistem penjaminan mutu semua SOP ,sebenarnya 

sudah ada meskipun belum sempurna ,semisalkan 

panduan pratikum yang di susun semaksimal 

mungkin,proses pratikum yang semestinya seperti apa 

dan di benahi sistem penjaminan mutunya,jadi sistem 

penjaminan mutunya yang harus diatasi secara baik; 

b. manajemen penggelola kelembagaan harus 

bagus ,termaksud penjadwalan pratek; c. di kalangan 

mahasiswa juga harus ada rasa memiliki terhadap 

ketika ada jadwal pratikum maka wajib diikuti ; d. 

kerja sama yang harus di jaga dengan banyak pihak 

dan lembaga lembaga lain karena kita tidak bisa 

berjalan sendirian tanpa bantuan dari  lembaga 

lembaga lain.   

P : itu apakah ada jangka waktu dalam proses perlakuan 

software itu Pak mungkin kadarluasa atau seperti apa 

itu  

SD : kalau rusak kita minta  kita minta karena itu sudah 

kerjasama kerjasama antara bank  Indonesia , Febi 

denganUSY.  
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Wawancara Dengan Pengurus Bank Mini 

I. Data Informan 

Nama   : Muljibir Rahman, S.EI.,M.E.Sy  (MR) 

Jabatan  : Dosen/ Kepala Laboratorium Perbankan 

Syariah 

Tanggal Wawancara  : 28 Mei 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : apa yang menjadi tujuan berdirinya Mini bank? 

MR : awalnya itu kan untuk lab, Emang itu dia semacam 

tempat kita belajar ya belajar praktek, untuk 

mengetahui Bagaimana  aplikasi dan operasional di 

perbankan ini kan layaknya dia sebagaiperbankan tapi 

dianya serbagai pelatihan saja.tapi disini ada transaksi  

Bagaimana menerima nasabah bagaimana membuka 

tabungan melayani keluar masuknya uang. 

P : Bagaimana cara mini bank  sendiri    

MR : Bagaimana peran Mini pengen sendiri dalam 

memberikan pengetahuan tentang sistem operasional 

perbankan? 

P : LAB BANK MINI  yaitu sebenarnya turunan mata 

kuliah operasional perbankan  perbankan masih 

terdapatnya Di semester 4. Kalau dia kan misalnya ya 

kalau di perbankan saya lupa semester 3 tes semester 

4 memang di kelas itu diajarkan berupa teori-teori 

tentang operasional tetapi untuk aplikasinya atau 

prakteknya itu nanti di adakan di lab m,ini bank 

memang sangat membantu untuk menambah 

pemahaman untuk m,ahasiswa  jadi tidak hanya dia 

banyak teori saja tapi prakteknya juga bagaimana dia 

menerima apa namanya nasabah membuka rekening 

pembiayaan semuanya di sini.  

MR : apakah pembelajaran di bank Mini sudah sesuai 

dengan teori yang diajarkan di kelas? 

P : kalau untuk kesesuaiannya itu kalau kita menyadari 

ini sudah sesuai ya, Tapi selama ini kita stat karna 
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memang nggak punya sistem itu itu dia expayer  yang 

kemarin itu kalian lakukan ketika sudah kita jalankan 

1-2 tahun tapi setelah itu beberapa bulan kem,udian 

rusak dia punya sistem saat itu kita  sudah 

mengajukan di mana itu di BRIS  tidak bisa untuk 

memperbaikinya Sejak tahun berapa Saya lupa kita 

itu mulai dari tahun berapa dia sudah sudah mulai 

rusak 2017-2018 KAYANYA 

P : Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan 

perannya? 

MR : yang pertama tadi itu soal badan usaha selain 

pembayaran nanti kita kan sebenarnya punya punya 

keinginan lab mini Bang Ini beroperasi seperti 

perbankan jadi transaksi ada menabung menabung 

menabung uang betulan buka dami  menjadi 

kendaraan yaitu yang kedua itu kurang dukungan ya 

orang dukungan dari atasan dari kantor rektorat  

untuk memberikan kita fasilitas berupa sistem dan 

fasilitas lainya 

P : Apakah selama ini belum Ini sudah menjalankan 

fungsi dan perannya secara maksimal? 

MR : Maksimal sih tidak minimal juga tidak  awal-awal 

berdiri  disini kita sempat melakukan pelayanan 

ya(kurang maxsimal) 

 P : Apakah menurut kita pak jadwal sakit di bank Mini 

sudah cukup untuk memberikan pengetahuan tentang 

sistem operasional perbankan? 

MR : Kalau berjalan ini sudah  sangat membantu kalau di 

kelas teori  disini prakteknya penguatannya. 

P : Hal apa saja yang harus dilakukan bank mini dalam 

mengoptimalkan peranannya sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa? 

MR : Pertama itu  kita mengaktifkannya anak-anak yang 

mengurus lab  mereka kita ajak  kerjasama untuk 

selalu mengadakan Itu yang melakukan mereka 

sebagai penyelenggara nanti kemudian nanti mungkin 

pengisi acaranya baik dari dise ataupun dari luar  
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kemudian juga mereka ini kita aktifkan mereka untuk 

melakukan pelayanan Biasanya nih kalau diluar 

pandemi ini mereka melayani pembayaran pakai yang 

itu yang terakhir. Hal apa yang harus di dalam 

mengoptimalkan peranan sebagai media lainnya 

kemudian melakukan apa saja yang dilakukan  yang 

ketiga yang ketiga yaitu kita harus menghadirkan  

aplikasi perbankan yang mana itu mendukung 

bagaimana kita membuat tabungan melayani 

pembayaran kemudian yang ketiga nanti kita bilang 

tadi kita akan melakukan apa akan membuka 

operasional lab mini Seperti apa operasional 

perbankan ada transaksi  di dalamnya kemudian nanti 

juga kita ajak mahasiswa  melakukan tabungan 

menabung di sini terus melakukan pembiayaan dalam 

usaha yang punya usaha itu di rumah atau di depan 

kampus bisa melakukan pinjaman ke kita . tapi 

masalahnya kita ini belum BLU jadi kilau kita 

melakukan usaha itu pendapatnya harus di 

kembalikan kenegara kalau seandainya suda BLU kita 

akan maksimalkan pendapatan dan itu semua akan 

masuk di kampus. Menjadi kas kampus,untuk 

pembangunan kampus atau kegiatan kegiatan lainya.  
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Muhammad Arsyah Lutfi (MA) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2015) 

NIM  : 15050102092  

Tanggal Wawancara  : 18 agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

MA : operasional perbankan syariah adalah sistem 

perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang 

saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem 

perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya 

berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, 

menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam 

bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan 

nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam 

berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari 

berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, 

kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh 

umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan 

semua kalangan masyarakat. 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

MA : Iya. Meskipun masih kurang dalam memberikan ilmu 

karna faktor kondisi 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

MA : hanya sekedar mengenalkan apa” yang di lakukan di 

bank 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

MA : Waktu yang singkat, fasilitas yang kurang, kurang 

nya tenaga pengajar 
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P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

MA : Bank mini belum bisa mengimplementasikan teori-

teori yang kami dapatkan di bangku kuliah melalui 

praktikum karena jadwal praktek yang masih kurang, 

karena hanya sekali praktek. Praktek yang singkat 

tentu tidak akan maksimal dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan, 

khususnya mahasiswa perbankan syariah  

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

MA :  

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

MA :  

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

MA : Yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah, praktek seminggu sekali, 

menambah komputer, dan meningkatkan kerja sama 

dengan bank syariah atau bank konvensional 
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Muhammad Khusnudzan (MK) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2015) 

NIM  : 15050102003  

Tanggal Wawancara  : 18 agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

MK : Operasional perbankan yang saya ketahui yakni tata 

kelola baik itu sistem maupun teknis dalam 

pelaksanaan transaksi di perbankan 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

MK : Menurut saya iya 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

MK : Bank mini memberi kontribusi kepada mahasiswa 

dalam mengetahui gambaran umum seperti apa 

transaksi di bank juga menjadi wahana untuk 

langsung mempraktekkan proses transaksi di bank 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

MK : Menurut saya yang menjadi kendala yakni, 

keterbatasan baik dari segi SDM yang termanajerisasi 

maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

MK : Menurut saya cukup untuk sekedar menerapkan teori 

yg di pelajaran di ruang perkuliahan dgn 

implementasi sederhana yg di lakukan di bank mini 

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 
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MK : Menurut saya sudah walaupun tidak sepenuhnya 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

MK : Tidak semua 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

MK : Memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak 

praktisi perbankan, konsisten untuk terus 

mengaktifkan operasional bank mini di kampus  
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Syaiful (SY) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2015) 

NIM  : 15050102037  

Tanggal Wawancara  : 24 Agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

SY : menurut pemanahaman saya perbangkan syariah 

tentunya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip 

prinsip syariah 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

SY : Terkait bank peran bank mini tentu saja sangat 

berperan memberikan gambaran umu untuk 

mahasiswa terkait bank itu sendiri 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

SY : bank mini sejauh ini yang saya dapatkan hanya 

memberikan gambaran umum bagaimana suatu bank 

properasi tidak mencangkup ruang lingkup teori yang 

kami pelajari di kampus 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

SY : untuk kendala bank mini dalam memberikan 

pengetahuan tentu saja banyak yang pertama sistem 

yang tidak mamadai kemudian produk" yang 

seharusnya ada di bank tidak beroperasi dalam sistem 

bank mini tersebut dan masih byak yang kemudian 

menjadi faktor kendala 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 
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SY : Untuk jadwal dan waktu operasional bank mini 

sangat tidak efisien.  

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

SY : Untuk sya pribadi Bank mini sudah berperan penting 

untuk memberikan gambaran dasar tentang 

bgaiamana suatu sistem bank beroperasi 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

SY : Terkait teori pembalajan di kampus dengan praktek 

bank mini sangat jauh untuk menjelaskan daripada 

teori yang kita dapatkan dari kampus 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

SY : Langkah yang harus di lakukan yaitu melengkapi 

sistem, produk berupa jasa dan sistem operasional 

yang memadai  



91 LAMPIRAN 

 

 

Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Junus Ashar (JA) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2016) 

NIM  : 16050102050  

Tanggal Wawancara  : 11 Agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

JA : bank syariah beroperasi berdasarkan syaria islam. 

mengharamkan riba dengan menggunakan metode 

bagi hasil 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

JA : saya rasa belum  

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

JA : saya belum mengetahuinya 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

JA : Kendala bank  mini dalam mendukung pembelajaran 

tentang operasional perbankan adalah kurangnya 

sosialisasi sehingga kami mahasiswa tidak terlalu 

mengerti dengan fungsi keberadaan Bank mini  

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

JA : Bank mini masih kurang memberikan pengetahuan 

tentang system operasional perbankan syariah melalui 

praktek langsung karena jarang dibuka. Meskipun 

bank mini di buka akan tetapi tidak sama sekali 

memberikan keterangan tentang sistem 

operasionalnya 
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P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

JA : saya rasa belum, karena jarang di buka 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

JA : tidak ada pembelajaran di bank mina karena 

berdasarkan pengamatan saya, bahwa bank mini tidak 

mengadakan praktek untuk seluruh mahasiswa PBS 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

JA : saran saya mini bank haruslah di operasikan setiap 

hari. dan mengadakan seperti matakuliah khusus agar 

seluruh mahasiswa PBS tau baik praktek maupun 

teori hal ini karena seluruh mahasiwa PBS tidak 

semua melakukan praktek di bank melainkan di 

kantor kantor pemerintahan. jadi sangat di sayangkan 

yang katanya jurusan perbankan tetapi tidak 

berkesempatan untuk mengetahui praktek bank 

syariah. 
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Alfin (AL) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2016) 

NIM  : 16050102041  

Tanggal Wawancara  : 15 Agustus 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

AL : Yang saya ketahui  tentang  banksyariah adalah bank 

yang beroprasi sebagaimana mestinya yaitu dengan 

syariat islam mengharamkan ribah dengan 

menggunakan sistem mudharabha atau bagi hasil 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

AL : saya rasa belum 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

AL : saya belum pernah 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

AL : Kendala yang ditemui menurut saya kurangnya 

sosialisasi tentang peran bank mini, kemudian jarang 

juga dibuka karena sepengetahuan saya selesai 

angkatan 2016 sudah jarang di buka. 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

AL : Untuk praktek di bank masi sangat kurang meski pun bank 

mini buka tetapi tidak dapat m,emberikan keterangan 

operasional 

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 
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AL : saya rasa belum karna semenjak selesai angkatan 2016 

sudah jarang di buka 
P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

AL : menurut saya tidak sesuai dengan, pembelajaran di bank 

mini karna bank mini tidak mengajarkan praktek untuk 
keseluruhan mhs pbs 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

AL : menurut saya bank mini harus beroperasi tiap hari untuk 

memberi materi khusus untuk mahasiswa pbs agar 

wawasan bertambah luas. 
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Erwin (ER) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2017) 

NIM  : 17050102079  

Tanggal Wawancara  : 21 Juni 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

ER : Yang saya ketahui mengenai operasional perbankan 

syariah meliputi aspek penyaluran dana sosial yang 

berasal dari wakaf 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

ER : Iya karena salah satu tujuan dari mini bank adalah  sebagi 

sarana atau wadah /tempat belajar yang memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan suatu 

bank terkhususnya bank syariah. 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

ER : Karena bank mini bukan hanya sekedar belajar teori tapi 

juga langsung di barengi dengan prateknya 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

ER : Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana 

yang mendukung dalam mengoperasikan perbankan 

syariah selain itu juga yang sampai sekarang bank 

mini masih kurang tenanga pembimbing yang 

membantu memberikan informasi dalam perbankan. 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

ER : Saya rasa belum karena jadwal prateknya yang masih 

kurang. 
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P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

ER : Yes,karena di bank mini kita buat mengatur atau gambaran 

gimana nantinya kita akan bekerja langsung ketika sudah 
betul-betul berada di dunia perbankan. 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

ER : Sampai sekarang karena masih kurangnya pembelajaran 

teori yang tidak sesuai dengan pratek. 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

ER : a.Membuat sosialisasi; b.Membuat pengumuman atau 

papan informasi seputar bank mini dan c.Memperbanyak 

informasi seputar perbankan 
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Sitti Hartik (SH) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2017) 

NIM  : 17050102048  

Tanggal Wawancara  : 21 Juni 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

SH : Yang saya ketahui mengenai operasional perbankan 

syariah meliputi aspek penyaluran dana sosial yang 

berasal dari wakaf 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

SH : Iya karena salah satu tujuan dari mini bank adalah  sebagi 

sarana atau wadah /tempat belajar yang memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana mengoperasikan suatu 

bank terkhususnya bank syariah. 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

SH : Karena bank mini bukan hanya sekedar belajar teori tapi 

juga langsung di barengi dengan prateknya 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

SH : Kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana 

yang mendukung dalam mengoperasikan perbankan 

syariah selain itu juga yang sampai sekarang bank 

mini masih kurang tenanga pembimbing yang 

membantu memberikan informasi dalam perbankan. 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

SH : Saya rasa belum karena jadwal prateknya yang masih 

kurang. 



LAMPIRAN 98 

 

 

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

SH : Yes,karena di bank mini kita buat mengatur atau gambaran 

gimana nantinya kita akan bekerja langsung ketika sudah 
betul-betul berada di dunia perbankan. 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 

SH : Sampai sekarang karena masih kurangnya pembelajaran 

teori yang tidak sesuai dengan pratek. 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

SH : a.Membuat sosialisasi; b.Membuat pengumuman atau 

papan informasi seputar bank mini dan c.Memperbanyak 

informasi seputar perbankan 
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Wawancara Dengan Mahasiswa 

I. Data Informan 

Nama   : Nur Wulan Sari (NW) 

Jabatan  : Mahasiswa (Angk. 2017) 

NIM  : 17050102050  

Tanggal Wawancara  : 5 Juli 2021 

II. Hasil Wawancara  

P : Apa yang anda ketahui tentang operasional perbankan 

syariah? 

NW : Yang saya ketahui tentang operasi perbankan syariah 

ialah mengenai pelayanan perbankan syariah dimana 

mereka melakukan kegiatan contoh mulai dari 

memberikan pelayanan mengenai perbankan. 

P : Apakah mini bank berperan dalam memberikan 

pengetahuan tentang operasional perbankan? 

NW : Iya karena bank mini memiliki beberapa kepengurusan 

yang dimana semua pengurus telah di bekali ilmu 

mengenai operasional perbankan. 

P : Sejauh mana peran mini bank dalam mengelkan 

system operasional perbankan? 

NW : Masih di kelola pengurus bank mini. 

P : Apa yang menjadi kendala bank mini dalam 

memberikan pengetahuan tentang operasional 

perbankan syariah? 

NW : Dimana masih kurangnya kontribusi oleh pengurus 

bank mini tersebut 

P : Apakah jadwal praktek di bank mini sudah cukup 

untuk memberikan pengetahuan tentang system 

operasional perbankan syariah? 

NW : Belum 

P : Apakah bank mini sudah memberikan 

peran,Gambaran tentang praktek di lapangan? 

NW : Iya namun belum semua 

P : Apakah pembelajaran di bank mini sesuai dengan 

teori yang di dapatkan? 
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NW : Sedikit karen di bank mini baru melakukan pelayanan 

pembayaran UKT. 

P : Apa yang harus dilakukan oleh mini bank dalam 

memberikan pengetahuan tentang system operasional 

perbankan syariah? 

NW : Perbanyak melakukan kegiatan-kegiatan tentang bank 

mini. 
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Wawancara dengan Bapak Dr. Rusdin Muhalling, M.EI,  

Dekan FEBI sekaligus Pembina Laboratorium  

Perbankan Syariah 
 

Wawancara dengan Bapak Sodiman, S.Ag.,M.Ag,  

Wakil Dekan II FEBI sekaligus Pembina Laboratorium  

Perbankan Syariah 
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Wawancara dengan Bapak Muljibir Rahman, S.EI.,M.Sy,  

Kepala Laboratorium Perbankan Syariah 
 

Wawancara dengan Saiful Mahasiswa Program Studi  

Perbankan Syariah Angk. 2015 
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Wawancara dengan Junus Ashar Mahasiswa Program Studi 

Perbankan Syariah Angk. 2016 
 

Wawancara dengan Nur Wulan Sari Mahasiswa Program  

Studi Perbankan Syariah Angk. 2017 
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