
 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Data Hasil Wawancara 

Marketing 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Alamsyah 

 

 

Bagaimana kah 

etika pemasaran 
yang dilakukan 

marketing dalam 

mempromosikan 
produknya? 

 

Kami Menawarkan 

dengan cara menejelaskan 
ke nasabah agar 

pentingnya mematuhi dan 

menjalankan ekonomi  
syraiah. 

 

Apakah marketing 

Bank Muamalat 
dalam 

memperomosikan 

produknya sudah 
sesuai dengan 

syariah ? 

 

Sudah sesuai, karena 

dalam penjualan produk 
yang diutamakan yaitu 

akad-akadnya sesuai 

syariah bagi hasil ataupun 
jual beli. Sehingga 

apabila akad tidak 

memenuhi maka akan 

batal proses. 

 

Bagaimana tata 

cara atau proses 
dalam 

mempromosikan 

produk Bank 

Muamalat? 
 

 

dengan media sosial, 

melakukan silaturahmi 
atau kunjungan ke 

nasabah ataupun calon 

nasabah. Dan bisa juga 

melalui telfon seluler 
 

 

Apa faktor 
pendukung dan 

penghambat dalam 

melakukan 

pemasaran produk 
sesuai syariah? 

 

 

 

Faktor pendukung yaitu 
makin banyak masyarakat 

yang hendak hijrah baik 

dalam kehidupanj 

berekonomi. 
Faktor penghambat nya 

yaitu masih banyak nya 

bank konvensional yang 
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menyalurkan produk 

murah dibanding bank 
syariah, namun tidak 

menutup jugabahwa Bank 

Muamalat produknya 
lebih murah dari bank 

konvensional. 

 
 

 

Apa hanya 

masyarakat 
beragama islam 

saja yang boleh 

menabung di bank 

muamalat? 
 

 

Agama lain bebas, 

Dalilnya bahwa 
Rosulullah bermuamalah 

dengan siapa saja selama 

tidak bertentangan 

dengan syariat islam 
 

 

Bagaimana etika 
dalam dalam 

menghadapi 

komplain dari 

nasabah? 
 

 

Mendengarkan dengan 
ramah dan memahami 

keluhan dari nasabah serta 

mencari miss nya dimana, 

kemudian masalah 
diselesaikan sesuai waktu 

yang ditentukan 

berdasarkan aturan. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bagaimana kah 

etika pemasaran 
yang dilakukan 

marketing dalam 

mempromosikan 
produknya? 

 

 

Yang jelas dalam 

memasarkan produk kami 
melakukannya dengan 

sopan santun, lemah 

lembut dan menerangkan 
produk dengan jelas. Dan 

juga kita melihat 

keinginan / kebutuhan 
nasabah itu seperti apa 

lalu kita tawarkan produk 

yang sesuai dengan 

keinginannya. 
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 Al-Qodrii 

  

Apakah marketing 
Bank Muamalat 

dalam 

memperomosikan 
produknya sudah 

sesuai dengan 

syariah ? 

 

Sudah sesuai syariah. 
Mulai dari sebelum 

menawarkan produk 

mengucapkan salam, 
serta memakai pakian 

yang tertutup dan juga 

menawarkan dengan etika 
yang baik dan sopan 

santun. 

 

Bagaimana tata 
cara atau proses 

dalam 

mempromosikan 

produk Bank 
Muamalat? 

 

 

Kami biasanya 
mendatangi institusi-

institusi  pemerintah atau 

swasta dan juga ke pasar-

pasar, untuk menawarkan 
produk Bank Muamalat. 

Bisa juga menggunakan 

sosial media seperti stori 
WA, instagram dan lain 

sebagainya.bisa juga kita 

menawarkan produk 
secara personal denga 

menelfon nasabah. 

 

Apa faktor 
pendukung dan 

penghambat dalam 

melakukan 
pemasaran produk 

sesuai syariah? 

 

 

untuk faktor penghambat, 
masa pandemi mungkin 

menjadi faktor 

penghambat untuk saat 
ini, karena banyak 

nasabah yang terkena 

dampak dari corona ini. 

Dan juga persaingan 
dengan Bank-Bank 

Konvensional syariah 

lainnya’ 
 

Sedangkan faktor 

pendukungnya sih, 
banyak masyarakat yang 

ingin hijrah dari segi 

keuangan nya. Mungkin 
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yang tadinya menabung 

dikonven berpindah ke 
bank muamalat. Hal ini 

yang menjadikan kita 

sebagai marketing 
diterima dengan baik oleh 

masyarakat.” 

 

 
Apa hanya 

masyarakat 

beragama islam 
saja yang boleh 

menabung di bank 

muamalat? 

 
tidak sedikit juga 

masyarakat Non-Muslim 

yang menggunakan 
produk Bank muamalat, 

entah itu untuk menabung 

agar tidak ada potongan 

perbulan nya ataupun 
ingin mendapat 

keuntungan yang lebih 

dibandingkan Bank 
Konvensional 

 

Bagaimana etika 

dalam dalam 
menghadapi 

komplain dari 

nasabah? 
 

 

 

 

Untuk menanggapi 

keluhan nasabah kami 
biasanya mendengarkan 

dengan baik dan 

memahami komplen 
nasabah dan akan 

diselesaikan dengan 

waktu yang ditentukan 
sesuai aturan, terhitung 14 

hari kerja” 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Bagaimana kah 

etika pemasaran 

yang dilakukan 
marketing dalam 

mempromosikan 

produknya? 

 
Etika pemasaran sesuai 

dengan standarisasi  

perusahaan dalam proses 
pemasaran, salah satu nya 

melalui media sosial 

dengan cara mengapload 

produk-produk yang di 
share oleh kantor pusat. 
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Musripin  

 

Apakah marketing 
Bank Muamalat 

dalam 

memperomosikan 
produknya sudah 

sesuai dengan 

syariah ? 

 

sudah sesuai syariah 
karna kami telah 

mengikuti standarisasi 

perusahaan dan juga 
karna telah melalui uji 

DSN serta fatwa MUI 

sebagai dewan syariah 
 

 

 

Bagaimana tata 
cara atau proses 

dalam 

mempromosikan 

produk Bank 
Muamalat? 

 

 

Tata cara melakukan 
promosi salah satunya 

melakukan sosialisasi di 

instansi pemerintah dan 

swasta serta melakukan 
visit ke nasabah yang 

menjadi target market. 

 
Apa faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

melakukan 
pemasaran produk 

sesuai syariah? 

 
 

 

 

 
Faktor pendukung yaitu 

adanya antusias dari 

karyawan dalam 

membantu proses 
peromosi kepada 

nasabah, dan juga 

kesadaran masyarakat 
untuk mulai 

menggunakan produk 

yang berbasis syariah. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Bagaimana kah 

etika pemasaran 

yang dilakukan 
marketing dalam 

mempromosikan 

produknya? 
 

 
Etika dalam 

mempromosikan produk 

adalah dengan cara 
menjelaskan keunggulan 

produk bank tersebut, 

tanpa harus menjatuhkan 
produk pesaing. 

 

Apakah marketing 

Bank Muamalat 
dalam 

memperomosikan 

 

Tentu, dalam hal 

memasarkan produk 
harus sesuai dengan 

syariah karena nilai jual 
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 Intan triana 

produknya sudah 

sesuai dengan 
syariah ? 

terbaik dalam produk 

bank muamalat adalah 
unsur syariah 

didalamnya. 

 

 

Bagaimana tata 

cara atau proses 

dalam 
mempromosikan 

produk Bank 

Muamalat? 
 

 

Tatacara 

memepromosikan produk 

ada beberapa macam, 
baik itu langsung 

menjelaskan ke nasabah 

terkait produk bank 
muamalat dan unsur-

unsur di dalamnya, bisa 

juga  dengan cara  call 

atau menelfon nasabah 
tanpa mengganggu 

kesibukan nasabah. Atai 

dengan mengupload di 
medsos yang ada. 
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Apa faktor 
pendukung dan 

penghambat dalam 

melakukan 
pemasaran produk 

sesuai syariah? 

 

 

faktor penghambat untuk 
saat ini menurut saya, 

masih ada sebagian 

masyarakat yang blum 
paham terhadap produk 

syariah, jadi orang masih 

menggap bahwa bank 
syariah dan konvensional 

sama. Padahal 

kenyataannya dari segi 

produk pun sangat 
berbeda. Di tambah lagi 

dengan masa pandemi 

seperti ini  memberikan 
dampak terhadap nasabah 

dan pihak bank. 

 

Untuk faktor pendorong, 
ternyata tidak sedikit pula 

masyarakat yang 

berkeinginan untuk 
menggunakan produk 

bank syariah, dan juga 

banyak masyarakat yang 
paham tentang 

diharamkan nya riba. Lain 

dari pada itu juga 

beberapa produk yang 
kita tawarkan lebih murah 

dari bank konvensional. 

Jadi masyarakat 
menerima derngan baik 

ketika kita 

mempromosikan produk 
kami 
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Apa hanya 
masyarakat 

beragama islam 

saja yang boleh 
menabung di bank 

muamalat? 

 
 

 

 

 
 

 

 

Siapa pun boleh 
menabung di bank 

syariah, baik muslin 

maupun non muslim, 
praktik bagihasil saat ini 

justru banyak juga 

menarik nasabah non-
muslim untuk 

bertransaksi di Bank 

Muamalat. Dan saat ini 

contohnya, banyak 
nasabah non-muslim yang 

berteransaksi di bank 

muamalat cab kendari. 
 

 

Bagaimana etika 

dalam dalam 
menghadapi 

komplain dari 

nasabah? 
 

 

 

 
 

 

harus menanyakan 

dengan jelas tentang 
komplain yang dilakukan 

nasabah, dengan sopan, 

ramah dan tidak 
emosional. Selanjutnya 

menjelaskan ke nasabah 

dengan baik, dan segera 

menindak lanjuti keluhan 
dari nasabah tersebut 

Nasabah  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Apakah pelayanan 
yang sesuai syariah 

dapat mendukung 

minat nasabah 
menggunakan jasa 

keuangan syariah ? 

 

Iyah, menurut saya 
.dewasa ini jasa keuangan 

syariah dengan berbasis 

layanan syariah sangat 
diminati nasabah 

terutama bagi nasabah 

yang sudah terbuka akan 

pentingnya bermuamalah 
berasas syariah. 
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Fauziah  

 

Bagaimana 

pelayanan 
marketing bank 

muamalat dalam 

memperomosikan 
produknya ? 

“Ee menerut saya, sudah 

cukup baik dalam 
memberikan pelayanan 

terkait mempromosikan 

produk- produknya. 
 

 

Apakah marketing 

bank muamalat 
dalam 

memperomosikan 

produk nya sudah 
sesuai dengan 

syariah ? 

 

 

 

iyah, sudah sesuai syariah 

karena adanya tidak 
adanya bunga, dan adanya 

azas aqad pada awal 

penawaran produknya. 
Dari pihak bank juga 

ketika menjelaskan 

produknya sangat jelas 

dan jujur. 

 

Apa alasan anda 

mengguanakan 
produk Bank 

Muamalat? 

 

 

 

Ya karena Sebagai 

seorang muslim tidak ada 
alasan untuk tidak 

menggunakan bank yang 

berbasis syariah.  

 

Apakah marketing 

dalam manawarkan 
produknya 

memaksa anda 

untuk membeli / 

keinginan anda 
sendiri untuk 

membeli? 

 

Keinginan saya sendiri 

kok, karna saya ingin 
menggunakan tabungan 

yang bebas riba.  

 
 

 

 

 
 

 

 
Nurhikmawati 

 

 
Apakah pelayanan 

yang sesuai syariah 

dapat mendukung 

minat nasabah 
menggunakan jasa 

keuangan syariah ? 

 
Menurut saya pribadi, 

mendukung. Tapi jika 

pemasarannya dilakukan 

dengan benar-benar 
syariah, bukan sebagai 

merek saja. Saya kira 

pemasaran yang sesuai 
Islam itu melayani 

nasabah dengan baik, dan 
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juga jika nasabah di 

layani dengan baik pasti 
akan senang. Mulai dari 

rasa senang itu mungkin 

nasabah akan tertarik 
menggunakan produk 

syariah 

 

 

Bagaimana 

pelayanan 
marketing Bank 

Muamalat dalam 

memperomosikan 

produknya ? 
 

 

Untuk pelayanan pada 

bank muamalat sakira 
lumayan baik ya, tapi  

lebih di tingkatkan lagi 

sih biar nasabah nya juga 

makin banyak. 

 

Apakah marketing 
bank muamalat 

dalam 

memperomosikan 

produk nya sudah 
sesuai dengan 

syariah ? 

 

 

“Untuk cara 
mempromosikan 

produknya bagus. Dan 

mungkin sudah sesuai 

syariah islam  karerna 
mereka menjelaskan 

produknya dengan jelas. 

Dan juga penampilan 
marketing nya lebih 

tertutup dari pada bank 

konven. Wanita nya njuga 
semua begitu.” 

 

 

Apa alasan anda 
mengguanakan 

produk Bank 

Muamalat? 

 

Karena saya tertarik dan 
ingin mengetahui produk 

syariah. Dan juga ingin 

membedakan produk 
syariah dan konvensional. 
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Amin syafaat  

 

 
 

 

 

 

Apakah pelayanan 
yang sesuai syariah 

dapat mendukung 

minat nasabah 
menggunakan jasa 

keuangan syariah ? 

 

 

Melihat latar belakang 
masyarakat yang dominan 

muslim pelayanan syariah 

bisa menjadi pilihan 
utama yang dipilih 

nasabah. Jika pelayanan 

nya bagus pasti 
masyarakat akan tertarik 

Dan saya pikir pelayanan 

pada Bank Muamalat 

cukup bagus. 
 

Bagaimana 

pelayanan 

marketing bank 
muamalat dalam 

memperomosikan 

produknya ? 
 

Cukup bagus karena 

pemasarannya dilakukan 

dengan ramah dan sabar.  

 

Apakah marketing 

bank muamalat 
dalam 

memperomosikan 

produk nya sudah 
sesuai dengan 

syariah ? 

 

 

Sudah karena dilakukan 

dengan jujur.  

 
Apakah marketing 

dalam manawarkan 

produknya 
memaksa anda 

untuk membeli / 

keinginan anda 
sendiri untuk 

membeli? 

 

 

 
Marketing menawarkan 

produk dengan sangat 

baik jadi membuat saya 
sebagai nasabah menjadi 

tertarik untuk mencoba 

menggunakan produk 
Bank Muamalat 
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Shahrul Fajar 

f 

 

Apakah pelayanan 
yang sesuai syariah 

dapat mendukung 

minat nasabah 
menggunakan jasa 

keuangan syariah? 

 

antara mendukung dan 
tidak sih, tapi kalau misal 

kita dilayani dengan 

ramah dan sopan pasti 
kita akan merasa senang, 

apalagi kalau 

pelayanannya 
memuaskan mungkin 

akan berminat untuk 

mencoba menggunakan 

produk tersebut. Dan juga 
kalau misalkan orang 

yang takut dengan riba 

mungkin produk yang 
syariah bisa menjadi 

pilihan yang cocok 

 

Bagaimana 
pelayanan 

marketing bank 

muamalat dalam 
memperomosikan 

produknya ? 

 

 

 

Untuk pelayanan nya 
menurut saya cukup baik 

ya, karena kita di layani 

dengan ramah. Pada saat 
menjelaskan produknya 

juga sangat jelas, terus 

juga kalau kita komplain 

terkait peroduk / 
pelayanan, tanggapan nya 

juga bagus dan cepat 

penyelesaian nya. 
 

 

 

Apakah marketing 
Bank Muamalat 

dalam 

memperomosikan 
produk nya sudah 

sesuai dengan 

syariah ? 
 

 

 

Menurut saya mungkin 
sudah, karena dari awal 

bertemu mengucapkan 

salam dan dari 
penampilan juga agak 

berbeda dengan bank 

konven yah. Saya lihat 
cara berpenampilan 

karyawan Bank 

Muamalat lebih tertutup. 
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Reski Utami P 

 

Apakah pelayanan 

yang sesuai syariah 
dapat mendukung 

minat nasabah 

menggunakan jasa 
keuangan syariah? 

 

 

Kalau menurut saya 

sejauh ini, iya mendukung 
karena mereka dalam 

memberikan pelayanan 

nya bagus, etikanya juga 
bagus, serta dalam 

menjelaskan produk 

sangat sopan sehingga 
saya merasa nyaman. 

Saya yakin kalau pelayan 

seperti ini akan membuat 

nasabah tertaruk untuk 
menggunakan produk-

produk bank muamalat. 

 

 

Bagaimana 

pelayanan 

marketing bank 
muamalat dalam 

memperomosikan 

produknya ? 
 

 

Alhamdulillah selama ini, 

untuk pelayanan 

marketing bank saya rasa 
cukup baik, mulai dari 

cara menyampaikan, tutur 

kata, adab berpakaian 
islam, memberikan 

kenyamanan tersendiri 

sehingga para nasabah 

pun merasa puas dalam 
membeli produknya.  

 

 
Apakah marketing 

bank muamalat 

dalam 

memperomosikan 
produk nya sudah 

sesuai dengan 

syariah ? 

 
Kalau menurut saya 

sebenarnya apakah Bank 

Muamalat ini seluruh nya 

sudah sesuai dengan 
syariat islam, menurut 

saya belum, tetapi menuju 

atau proses untuk ke 



L a m p i r a n  | 108 

 

 

 

 
 

syariat Islam secara 

keseluruhan. Tapi 
menurut saya njuga sudah 

lebih baik dari pada bank 

konvensional. 
 

 

 

Apa asalan anda 
mengguanakan 

produk Bank 

Muamalat? 
 

 

 

 

 

 Agar saya dapat 
berkontribusi dalam 

memajukan proses bank 

syariah islam menjadi 
lebih baik lagi. 

 

Apakah marketing 

dalam manawarkan 
produknya 

memaksa anda 

untuk membeli / 

keinginan anda 
sendiri untuk 

membeli? 

 
 

  

dalam menawarkan 

produknya tidak pernah 
memaksa saya untuk 

membeli. Itu karena 

kebutuhan dan keinginan 

saya sendiri untuk 
menggunakan produk 

bank muamalat. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Novita 

 

Apakah pelayanan 

yang sesuai syariah 
dapat mendukung 

minat nasabah 

menggunakan jasa 
keuangan syariah? 

 

 

iya, karena dengan prinsip 

syariah yang diterapkan 
dalam produk kita sebagai 

nasabah yakin dan 

percaya terdapat unsur 
syariah didalam nya, 

pelayanannya juga bagus 

jadi kita sebagai nasabah 
nyaman mendapat 

pelayanan seperti itu. dan 

juga yang saya tau Bank 

Syariah itu diawasi oleh 
MUI. 
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Bagaimana 
pelayanan 

marketing bank 

muamalat dalam 
memperomosikan 

produknya ? 

 

 

Menurut saya pelayanan 
marketing bank muamalat 

cukup baik. Karena 

marketing nya ramah-
ramah dan marketing 

dalam menjelaskan itu 

sampai kita paham betul 
dengan produknya. 

 

 

Apakah marketing 
bank muamalat 

dalam 

memperomosikan 

produk nya sudah 
sesuai dengan 

syariah ? 

 

 

Menurut saya sudah, 
tetapi masih belum 

sempurna artinya masih 

proses untuk benar-benar 

menjadi syariah se 
utuhnya. 

Apa alasan anda 

mengguanakan 

produk Bank 

Muamalat? 
 

 

Ada prinsip syariah 

didalam nya dan juga 

untuk menabung itu tidak 

ada potongan setiap bulan 
nya, jadi saldo tidak akan 

berkurang. 

 

 

Apakah marketing 

dalam manawarkan 
produknya 

memaksa anda 

untuk membeli / 

keinginan anda 
sendiri untuk 

membeli? 

 

  

“ee, Saya rasa tidak yah, 

karena marketing bank 
muamalat itudalam 

mempromosikan 

produknya dia hanya 

menawarkan tidak ada 
paksaan untuk 

menggunakan produk itu, 

dia hanya menjelaskan 
keunggulan dari produk 

itu, tergantung dari kita 

sendiri minat dengan 
produk mereka atau tidak. 
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Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Dengan 

Marketing Dan Nasabah Bank 

Muamalat Kantor Cabang Kendari 

  

 
Wawancara bersama kak 

Intan Triana marketing 

funding Bank Muamalat 

kendari pada hari kamis 4 

maret 2021. 

 

 
Wawancara via whatsaap 

bersama pak Musripin, 

salah satu marketing  Bank 

Muamalat kendari pada hari 

senin  1 maret 2021 

 

 
Wawancara bersama saudara 

Shahrul Fajar F nasabah Bank 

Muamalat kendari pada hari 

senin 8 maret 2021. 

 

 
Wawancara bersama 

saudara Reski Utami Putri 

nasabah Bank Muamalat 

kendari pada hari jum at 05  

maret 2021. 
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Wawancara via whatsaap 

bersama Amin Syafaat salah  

nasabah Bank Muamalat 

kendari pada hari selasa 9 

maret 2021. 

 

 

 
Wawancara via whatsaap 

bersama  kak Fauziah  salah 

satu  nasabah Bank 

Muamalat kendari pada hari 

selasa 02  maret 2021. 

 

 

 
Wawancara bersama  Nurhikmawati Salah  nasabah Bank 

Muamalat kendari pada hari kamis 4 maret 2021. 
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Lampiran 3: Surat-surat 
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