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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut:  

1. Sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana manajemen 

serta sarana dan prasarana penunjang di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

pada UIN Antasari Banjarmasin sebagian besar sudah terpenuhi dan hanya 

sebagian kecil saja yang belum terpenuhi sesuai dengan Rancangan 

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana 

dan Profesi Tahun 2011.  

2. Sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana manajemen 

serta sarana serta prasarana penunjang di Fakultas Syariah pada UIN 

Antasari Banjarmasin sebagian besar sudah terpenuhi dan dan hanya 

sebagian kecil saja yang belum terpenuhi sesuai dengan Rancangan 

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana 

dan Profesi Tahun 2011.  

3. Sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana manajemen 

serta sarana serta prasarana penunjang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam pada UIN Antasari Banjarmasin sudah terpenuhi dan ada yang 
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belum terpenuhi sesuai dengan Rancangan Standar Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 2011.  

4. Sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana manajemen 

serta sarana dan prasarana penunjang di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi pada UIN Antasari Banjarmasin sudah terpenuhi dan ada 

yang belum terpenuhi sesuai dengan Rancangan Standar Sarana dan 

Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 

2011.  

5. Sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana manajemen 

serta sarana dan prasarana penunjang di Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora pada UIN Antasari Banjarmasin sudah terpenuhi dan ada yang 

belum terpenuhi sesuai dengan Rancangan Standar Sarana dan Prasarana 

Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi Tahun 2011.  

6. Manajemen sarana dan prasarana akademik umum, sarana dan prasarana 

manajemen serta sarana dan prasarana penunjang di fakultas-fakultas pada 

UIN Antasari Banjarmasin meliputi perencanaan, pengadaan, 

inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penggunaan/ pemanfaatan 

dan penghapusan.  
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1. Fakultas sebaiknya melengkapi lagi sarana prasarana mahasiswa dalam 

rangka membantu proses jalannya perkuliahan seperti koleksi buku di 

perpustakaan fakultas-fakultas. 

2. Rektorat sebaiknya mengucurkan anggaran yang maksimal untuk sarana 

dan prasarana agar proses perkuliahan berjalan maksimal dan efisien serta 

melengkapi lagi sarana dan prasarana yang ada seperti tempat parkir, toilet 

dan penghijauan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan hasil penelitian ini dengan 

fokus masalah yang berbeda dan/atau dengan metode yang berbeda untuk 

memperoleh temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi sivitas akademika.  

4. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian secara komparatif 

dengan kampus lain sebagai perbandingan.  


