






Lampiran I

Pedoman Wawancara Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah

No Pertanyaan Jawaban
1 Sudah berapa lama bapak/ibu

menjadi nasabah bank syariah pada
pembiayaan murabahah?

Ya saya dek sudah 4 tahun menjadi
nasbah bank BNI Syariah

2 Apa yang menyebabkan bapak ibu
tertarik pada pembiayaan murabahah?

yang menyebabkan saya tertarik dengan
bank syariah karena bank syariah
merupakan bank yang berlandaskan
prinsip islam, yang dimana pada
aktivitasnya tidak ada ribanya.

3 Darimana bapak/ibu mengetahui tentang
pembiayaan murabahah?

Saya mendapat informasi dari saudara ,
teman, dan iklan ki, saya mencari tahu
informasi seputar bank syariah
alhamdulillah bank syariah ternyata ada
cabangnnya di kota kendari.

4 Bagaimana menurut bapak /ibu tehadap
prosedur yang digunakan  bank syariah
apakah menyulitkan?

Yah pada saat  pengajauan pembiayaan
berlangsung bank dengan ramah melayani
kami dan menjelaskan prosedur prosedur
yang harus kami persiapkan, prosedurnya
ndak jauh beda dengan konvensional dan
kami lebih merasa dibudahkan pada saat
pengajuan dan pencairan dana
pembiayaan.

5 Menurut bapak/ibu sejauh ini, apakah
pembiayaan dilakukan meningkatkan
perekonomian bapak/ibu?

Alhamdulillah pada saaat pembiayaan
berlangsung hingga saat ini terjadi
peningkatan pendapatan pada usaha kami
baik dari tempat usaha kami maupun
produk dan pelanggan juga mengalami
peningkatan sungguh kami merasa
berterima kasih sekali dengan bank BNI
Syariah.



6 Berapa % kira kira pendapatan bapak/ibu
saat pembiayaan berlangsung saat ini?

peningkatan selama ini kami taksirkan
kurang lebih lima puluh persen dari modal
yang kami pinjam dari bank BNI Syariah.

7 Sejauh ini dalam pembiayaan murabahah
adakah kendala kendala yang ibu alami
pada saat pembiayaan ini berelngsung ?

Setiap usaha pasti mengalami kendala
kendala  dek, kendala  yang pernah  kami
alami pada saat invlasi dimana pada saaat
itu kondisi perekonomian di wilayah
tempat saya berusaha mengalami
peningkatan harga barang dan
berkurangnnya minat pembeli membeli
barang dagangan saya sehingga terjadi
penurunan pendapatan usaha.

8 Setelah pembiayaan ini beakhir apakah
bapak/ibu akan melakukan pembiayaan
lagi?

Kami akan kondisikan dengan keadaan
kondisi perekonomian di tempat usaha saya,
apa bila memungkinkan saya  akan
mengajukan pembiayaan kembali ke bank
dengan permohonan peingkatan kapasitas
modal lebih dari sebelumnya.

Pedoman Wawancara  BNI Syariah

NO Pertanyaan Jawaban
1 Bagaimana peran bank syariah terhadap

masyarakat khususnya pada pembiayaan
murabahah?

Bni syariah hadir sebagai fungsi utama dari
perbankan sama dengan perbankan yang
lainnya yang umum kita kenal dengan di bank
konvensional yaitu sebagai fungsi intermediasi
dimana bank menghimpun dana dari pihak
ketiga dalam bentuk pengumpulan dana
tabungan, deposito maupun giro yang
kemudian diaktualkan atau dialokasikan dalam
bentuk pembiayaan tapi tetap selisih dari
penghimpunan dari dana itu bank akan



mengambil keuntungan atau selisih margin jadi
konsepnya adalah dari dana pihak ketiga,
nasabah nasabah dana pihak ketiga mengumpul
dana dengan sistem syariah yakni sistem
mudarabah dimana ada pembagian hasil dari
pengumpulan dana dalam hal ini sebagai
mudharib adalah nasabahnya jadi bank sebagai
pengelola usaha itu dari sisi dana pihak ketiga.
Sedangkan dari sisi pembiayaan bank sebagai
pemilik dana atau mudharibnya sementara
nasabah adalah pengelola usaha. Dari sisi
murabahah alokasi dalam bentuk modal
investasi kita biasanya dari sisi akada
murabahah kita melakukan transaksi jual beli
dimana bank sebelumnya bank akan membeli
dulu objek murabahahnya atau objek
transaksinya  dari harga pokok yang dibeli bank
itu dialokasikan atau ditambahkan dengan
tambahan margin sehingga nasabah paham
adalah hasil transaksi harga perolehan
kemudian ditambah dengan margin yang
diberikan kepada nasabah adalah harga jual
kemudian dibagi dengan jangka waktunya
setiap bulan sehingga nasabah membayar yang
disebut ansuran. Sebagai negara  komunitas
muslim terbesar didunia bni syariah berharap
berakomodasi atau mewadahi nasabah
khususnya pengusaha pengusaha  dikota
kendari khususnya mampu bekerja sama
dengan bni syariah jadi peranan kita lebih ke
bantuan atau kerja sama pengelolaan modal
bank masuk di sisi bantuan terhadap  objek
dalam hal ini persediaan kemudian nanti
persediaan tersebut dibeli nasabah, kemudian
nasabah akan menjual lagi jadi dia seperti
konsep perdagangan bank itu seperti distributor
utama jadi peranan bank suplayer pada
nasabah.

2 Bagaimana perkembangan tahun ke
tahun asset bank syariah khususnya pada
pembiayaan murabahah?

Untuk pembiayaan bank sendiri dari tahun ke
tahun Bni Syariah ada peningkatan untuk
mengukur adanya peningkatan bank utamanya
Bni Syariah memberikan target berapa sih
pencapaian setiap tahunnya?, nah target ini
akan mengukur keberhasilan dari kehadiran Bni
Syariah dikota kendari, untuk target kami target
pada tahun 2016 tujuh miliyar, jadi tujuh
miliyar harapannya kantor pusat Bni Syariah,
hadir di kendari mengalokasikan dananya
senilai  7 miliyar karena disitu  indikatornnya



kenapa karena adanya target kita tahu
mengukur pencapaian alokasi mampu
berrmanfaat pada masyarakat sekitar atau tidak.
Pada tahun 2016 tersebut target tercapai, pada
tahun 2017 juga tercapai target senilai 8
miliyar, pada tahun 2018 ini target di naikkan
senilai 23 miliar dari sini kita bisa mengukur
kenaikan perkembangan asset Bni yariah
seperti itu.

3 Kepada siapa saja pembiayaan
murabahah disalurkan?

Umumnya pada pembiayaan murabahah kita
melihat kebeberapa hal misalnya pertama kita
akan mengedukasi nasabah yang sudah pernah
beraktifitas  di perbankan, namun saat ini
kredit/pembiyaan berasal dari konvensional
setidaknya pertama kita sudah mengedukasi
nasabah berdekatan dengan perbankan, yang ke
dua kami berfungsi mensosialisasikan
bagaimana bank syariah berperan tidak sekedar
bertransaksi dalam bentuk tabungan tapi
mampu juga dalam bentuk pembiayaan
sehingga kedepannya harapan kami yaitu
masyarakat berbank dan banknya yaitu Bni
Syariah. Yang kedua yaitu masyarakat yang
belum berbank atau masyarakat yang sudah
berbank yang pengen nambah meskipun sudah
memiliki fasilitas pembiayaan dibank
konvensional dia pengen nambah dari sisi
syariah kita  akan mewadahi itu di setiap
segmen masyarakat namun limit yang bisa
diberikan senilai diatas lima ratus juta soalnya
diatas lima ratus juta kita memiliki segmentasi
Bni Syariah Mikro yang bisa mewadahi itu.

4 Bagaimana bentuk penyaluran dana

dari bank BNI Syariah?

Untuk bentuk penyaluran dana dalam bentuk
pembiayaan, dalam bentuk pembiayaan
murabahah kita biasanya melakukan suatu
tambahan akad namanya wakalah. Kenapa,
karena nasabah nasabah yang datang ke Bni
Syariah untuk memudahkan mereka memahami
produk produk Bni Syariah, biasanya kami
mengidentifikasi apasih kebutuhan mereka,
kebutuhan biasanya untuk pengusaha di kota
kendari biasanya pembelian persediaan, dari
sisi persediaan kami akan menjelaskan ke
nasabah untuk pencairan dana sama dengan
bank konvensional akan dicairkan kerekening
nasabah namun yang membedakan adalah
akadnya. Akad dimulai dari akad wakalah
karena akad wakalah itu merupakan inti sistem



skema murabahah Bni Syariah dimana akad
wakalah mempresentasi perwakilan nasabah
untuk membeli barang barang yang menjadi
objek pembiayaan.

5 Bagaimana respon nasabah terhadap
penghimpunan dana ?

Setiap nasabah yang telah diberi pembiayaan,
sebelum pelaksaan pembiayaan kami tidak lupa
melaksanakan doa bersama dengan harapan
ketika yang bertanda tangan akan menjadi
berkah dihadapan allah agar nasabah nasabah
yang diberikan pembiayaan mampu berjalan
lancar dalam mengelola usahanya.kami tetap
intens selama proses pencairan sampai dengan
jalannya usaha kami selaku analis rutin
melakukan pemantauan dan silaturahm kepada
nasabah dengan harapan ketika kami
berkunjung tidak sekedar pada saat akhir bulan
untuk menagih angsuran itu yang membedakan
kami. Kami mencoba membangun maindset
kepada nasabah bahwa sistem skema pada
pembiayaan Bni Syariah itu bukan sekedar
kaya kredi konvensional hanya pinjam
meminjam uang nanti di akhir bulan seperti
rentenir nanti jatuh tempo di tagih tapi kami
lebih bermitra jadi bank selaku pemilik dana
mengamanahkan dan melakukan pemantauan
secara rutin kepada nasabah baik harian atau
bulanan kami melakukan silaturahmi agar
kedepannya kita mampu mendeteksi secara dini
gangguan gangguan juga mampu memberikan
masukan atau nasehat. selaku pengelola usaha
ketika adanya tantangan kesulitan pembayaran
kami mampu mendeteksi sejak dini ketika ada
permasalahan terahadap usahanya, sehingga
ketika kami menagih angsuran kami tetap di
sporting baik oleh nasabah bahwa kami datang
sebagai bersilaurahmi begitu respon dari
nasabahnya.

6 Adakah pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan “setiap bank” kepada
pihak yang disalurkandananya, dalam
implementasinya, seperti apa?

Untuk pembinaan dan pengawasan biasanya
dari total pengelolaan kita, setiap account
officer kita memiliki pengelolaan masing
masing nasabahnya atas pencairan yang
dilakukan. Adapun pengawasannya kita
melakukan pemantauan harian itu lebih
kesilaturahmi terus melihat perkembangan
bisnisnya, pembinaanya pun kalau ada potensi
setiap angsuran pada nasabah otomatis jadi
total fasilitas pasti akan berkurang pada setiap
bulannya. Pada pokoknya akan berkurang



seiring berjalannya waktu kewajiban dibayar
secara rutin dengan lancar nah disitu kami akan
melakukan  pembinaan atau edukasi bahwa
kami akan bisa bantu dengan trek rekor dari
nasabah yang lancar pembayarannya kami akan
memberikan berupa top up pembiayaan baik
berupa pembelian lokasi uasaha ataukah
pembelian pembelian pesediaan untuk
mendongkrak peningkatan usaha.

7 Adakah pembinaan dan pengawasan
yang dilakukan “setiap bank” kepada
pihak yang disalurkandananya, dalam
implementasinya, seperti apa?

Biasanya tantangannya mungkin pada saat
silaturahmi,di karnakan disuatu sisi kami
mengejar nasabah baru dengan bentuk target
sementara kita harus memantau atau
memonitoring nasabah nasabah yang sudah ada
itukan membutuhkan energi lebih sehingga
mungkin sampai malampun kalau kami ketemu
nasabah diskusi karena kenapa disatu sisi kami
membuka keran baru ke nasabah nasabah yang
lain, tapi disisi lain kita memonitoring lagi
nasabah yang sudah ada yang kedua nasabah
susah di temui atau tidak berada di tempat
untuk di monitoring.

8 Dalam mengembangkan pembiayaan
murabahah adakah halangan atau
kendala dialami bankir yang telah
diberikan nasabah?

Bisa saja kalau nasabah lancar, jangankan  yang
sudah selesai yang sedang berjalan saja ketika
melihat potensi besar untuk dibiayai dan masih
ada spret dari nilai kebutuhan modal kerjanya
terhadap out standing yang ada biasanya kita
tawari kalo lancar kami tetap tawari kembali
untuk permodalan kembali dengan harapan si
nasabah tetap bersilaturahmi ataupun kalau
sudah selesai kami pun tetap berkomunikasi
dengan nasabahnya.



Lampiran II



Lampiran III

Pembiayaan segmen Kecil

Pembiayaan segmen menengah



WAWANCARA

Bankir

1. Said Tidore 17 mei 2018
2. Muhammad Maulana 2 april 2018
3. Firdawati 28 februari 2018
4. I Komang 19 februari 2018

Usaha Mikro

1. La Parindo  20 april 2018
2. Andi Rifai 20 april 2018
3. Aji Asri 23 april 2018
4. Fadiatul Mukmin 23 April 2018

Usaha Kecil

1. Hasrin 2 April 2018
2. Nazaru 6 mei 201
3. Agustiono 4 mei 2018
4. Suarman 4 April 2018

Usaha Menengah

1. Hj. Oni 4 April 2018
2. Asril 4 April 2018-08-11
3. Rokhani 5 April 2018
4. Hasna 5 April 2018
5. Hayayi 5 April 2018
6. Zahirun 5 April 2018




