
LAMPIRAN 

Marketing 

Nama Pertanyaan Jawaban 

Yupi Andaresta 

Bagaimana skema atau akad 

pembiayaan KUR di bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono ? 

Skema akad pembiayaan 

KUR di bank BSI itu 

menggunakan skema 

murabahah (jual beli). 

Berapa margin yang di 

tetapkan oleh Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Marjin KUR yang 

ditetapkan itu bukan bank 

BSI yang tetapkan, tetapi 

pemerintah. Yaitu sekitar 

6% Plet Pertahun.  

Apa tujuan pembiayaan KUR 

di Bank BSI KC. Kendari MT 

Haryono ? 

Tujuannya yaitu tentunya 

untuk membantu UMKM 

untuk meningkatkan 

usahanya, dengan 

penyaluran pembiayaan 

dengan marjin rendah yaitu 

KUR. 

Bagaimana peran Bank BSI 

KC. Kendari MT Haryono 

dalam meningkatkan UMKM 

melalui penyaluran 

pembiayaan KUR ? 

Cukup berperan, karena jika 

tidak ada BSI Pembiayaan 

KUR di UMKM terbatas. 

Kendala apa saja yang 

serinng ditemui dalam 

pembiayaan KUR ? 

Kendala dalam pembiayaan 

KUR ada banyak. Mulai 

dari  



1. Aspek jaminan, dimana 

pembiayaan KUR 

terkendala di aspek 

jaminan, kadang 

misalkan si nasabah 

ingin melakukan kredit 

KUR kecil tapi 

jaminannya 

bermasalah.  

2. Tred Cheking, yaitu 

biasanya Nasabah 

memiliki kredit di 

tempat lain dengan 

status menunggak, atau 

tidak lancar.  

Berapa banyak nasabah yang 

melakukan pembiayaan KUR 

dalam setahun ? 

Di BSI belum sampai 1 

tahun menjalankan program 

pembiayaan KUR, jadi kita 

belum bisa tentukan atau 

prediksi berapa nasabah 

yang melakukan 

pembiayaan KUR di BSI. 

 

Nasabah 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

Pa Syarif  

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

Pendapat saya tentang 

penyaluran dana KUR ini 



penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

sangat membantu, terutama 

untuk pembelian makanan 

ikan, serta perbaikan kolam 

tempat ikan tersebut. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Alhamdulillah sangat 

memudahkan saya dalam 

menambah bibit ikan, jadi 

usaha saya bisa bertahan 

dengan adanya pinjaman 

KUR ini. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal pinjaman awal 

saya itu sebesar 45jt. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

saya melakukan pnjaman 

Dana KUR ini baru berjalan 

3 bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Alhamdulillah ada 

perkembangan sedikit 

setelah saya melakukan 

pinjaman ini, seperti kolam 

ikan saya bertambah, bibit 

ikan jadi lumayan banyak, 

karna kan saya meminjam 

baru jalan 3 bulan jadi 

belum terlalu meningkat 

sekali, tapi ada sedikit 



perbedaanya lah. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Perubahan yang saya 

rasakan yaitu seperti bibit 

ikan lumayan bertambah 

banyak, kolam ikan jadi 

bertambah, saya juga bisa 

memperbaiki jalan di depan 

rumah yang rusak juga, 

membuat deker juga d 

depan rumah, seperti itu 

kira-kira perubahan yang 

saya rasakan. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena pertama, Bank BSI 

KC. Kendari MT Haryono 

melakukan kerja sama 

dengan dinas perikanan di 

desa saya yaitu desa 

lambusa, jadi agar saya 

tidak bolak-balik ke bank 

maka saya masuk ke 

kelompok perikanan 

tersebut agar mendapatkan 

pinjaman KUR. 

Yang kedua, karena 

tentunya menggunakan 

syariah yah atau akad, serta 

margin yang di tentukan 

juga rendah jadi saya 



tertarik. 

 

Nama  Pertanyaan Jawaban  

Pak Bayu Dwi 

Saputra 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

Alhamdulillahh dengan 

adanya pembiayaan KUR 

ini dapat memudahkan saya 

dalam menjalankan usaha. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Alhamdulillah dapat 

memudahkan dalam 

menjalankan usaha saya. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal pinjaman awal 

22.840.000, tetapi dari bank 

di belikan motor  

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Saya menjadi nasabah Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono Baru berjalan 

selama 4 bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Alhamdulillah dengan 

adanya pinjaman KUR ini 

yang berupa motor, yang 

tadinya hanya bisa 

mengangkut 1 gabus ikan 

jadi bisa mengangkut 2 

gabus, jadi tentu saja 



penghasilannya bertambah. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Kalo untuk penjual ikan 

seperti saya ini, yaa tunggu 

rezeki se-dikasihnya saja. 

Biasa rame, kalau rame 

pasti untung juga, begitupun 

sebaliknya. 

mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena di bank syariah beda 

dengan di bank 

konvensional, di bank 

syariah ini di menggunakan 

bagi hasil, istilahnya tidak 

ada ribanya karna sudah 

sesuai dengan akad di awal. 

 

Nama Pertanyaan  Jawaban  

Ibu Hj. Suminten  

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

Pendapat saya dengan 

adanya penyaluran KUR ini 

sangat bagus untuk memulai 

atau melanjutkan usaha, 

karna dengan modal yang 

diberikan dapat 

meningkatkan usaha-usaha 

kita. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Alhamdulillah iya, karna 

dengan adanya pembiayaan 

KUR ini saya bisa 

memperbaiki jalan menuju 



Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

empang, untuk 

membeli/menambah bibit 

ikannya. Jadi sangat 

membantu skali untuk 

meningkatkan usaha saya 

ini.  

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Pinjaman awal yang saya 

lakukan sebesar 300jt. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Saya menjadi nasabah 

pembiayaan KUR ini baru 

berjalan 2 bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Sebelum saya melakukan 

pinjaman KUR ini empang 

saya baru ada 2, dan setelah 

saya memlakukan pinjaman 

KUR ini alhamdlillah 

empang saya bisa 

bertambah menjadi 5, tapi 

ini lagi proses penambahan 

empang lagi, jadi nantinya 

ini akan di buat tempat 

untuk pemancingan. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

Alhamdulillah ada 

perubahan, setelah 

melakukan pinjaman KUR 

ini saya bisa memperluas 



dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

empang saya, serta saya 

juga bisa membeli lahan 

yang lebih luas. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena margin yang 

digunakan bank syariah ini 

kecil makanya saya tertarik 

untuk melakukan pinjaman 

KUR ini. 

 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

Pak Sumarno 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

Pendapat saya tentang 

adanya pembiayaan KUR 

ini sangat bagus tentunya, 

apalagi untuk pelaku 

UMKM yang kekurangan 

modal. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Alhmadulillah dengan 

pembiayaan KUR ini usaha 

saya bertambah lancar. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal pinjaman awal 

yang saya lakukan sebesar 

35jt. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

Saya menjadi nasabah Bank 

BSI KC. Kendari MT 



KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Haryono ini baru sampai 1 

bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Kondisi untuk usaha saya 

saat ini yaa hampir mirip 

sebelum saya melakukan 

pinjaman. Namun ada 

sedikit penambahan 

keuntungan tentunya setelah 

melakukan pinjaman KUR 

ini. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Perubahan yang saya 

rasakan untuk saat ini karna 

baru 1 bulan saya 

melakukan pinjaman KUR, 

seperti stok somay ikan saya 

skrang bertambah, serta 

sebagaian modal tersebut 

saya jadikan epang ikan 

juga. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena di bank syariah itu 

tentunya mereka 

menggunakan akad sesuai 

dengan kebutuhan kita, serta 

marjinnya juga rendah. 

 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

 

 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

Alhamdulillah dengan 

adanya penyaluran 



 

 

 

 

 

 

 

Pak Slamet Harjo 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

pembiayaan KUR dari bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono ini kita di kasi 

pinjam modal jadi sangat 

terbantu, jadi untuk 

kepenuhan apa saja bisa 

terselesaikan dengan adanya 

modal ini. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Yaa tentu saja memudahkan 

saya dalam menjalankan 

usaha dan sudah sesuai juga 

dengan apa yang kita 

komitmen dengan bank, kita 

salurkan sesuai dengan 

akadnya. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal awal pinjaman 

yang saya lakukan sebesar 

35jt, sebagian untuk beli 

motor dan sebagaian lagi 

untuk membuat empang2 

ikan. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Saya menjadi nasabah Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono baru 6 bulanan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

Alhamdulillah dengan 

adanya modal ini, apa yang 

kita punya uneg-uneg 



KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

kemauan dengan adanya 

modal ini bisa berjalan 

dengan baik. Jadi intinya 

ada perubahan sebelum dan 

sesudah saya melakukan 

pinjaman KUR ini. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Perubahannya yaitu seperti 

saya bisa membuka usaha 

lain lagi atau usaha 

sampingan. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karna semua itu kita 

sesuaikan dengan akidah 

kita karna semua pinjaman 

itu dari akadnya, kalau 

memang akadnya dia itu 

sesuai dengan akad 

pengambilannya, terutama 

hal yang paling dihindari itu 

adalah riba. 

 

Nama  Pertanyaan Jawaban  

Ibu Imas Marsida 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

Pendapat saya tentang 

pembiayaan KUR ini 

tentunya sangat membantu 

masyarakat seperti saya 

yang kekurangan modal 



untuk melakukan atau 

menjalankan usaha. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Alhamdulillah sangat 

memudahkan. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal pinjaman yang 

saya lakukan itu sebesar 

22.840.000. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Saya menjadi nasabah Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono ini baru berjalan 3 

bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Alhamdulillah jualan saya 

berkembang agak 

mendingan dari sebelum 

saya melakukan pinjaman 

KUR, Sekarang usaha saya 

sedikit lebih meningkat, 

Alhamdulillah walaupun 

Cuma sedikit. 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

Perubahan yang saya 

rasakan yaitu seperti jualan 

saya bertambah, yang 

tadinya menjual ikannya 



dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

haanya sedikit sekranag jadi 

bertambah karena adanya 

bantuan pinjaman KUR ini. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena di Bank BSI ini dia 

kan sistemnya Syariah yah, 

mereka juga menggunakan 

akad sesuai dengan 

kebutuhannya kit, jadi 

insyaallah terhindar dari 

yang namanya Riba. 

 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

Pak wijianto 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

Intinya saya sangat 

bersyukur dengan adanya 

pinjaman KUR ini karena 

bisa meringankan beban 

saya. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Alhamdulillah sangat 

memudahkan saya dalam 

menjalankan/mengembangk

an  usaha. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Nominal pinjaman yang 

saya lakukan senilai 45jt. 

Sudah berapa lama Bapak/Ibu Saya menjadi nasabah 



menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

pembiayaan KUR di Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono ini baru berjalan 4 

bulan. 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Kondisi usaha sebelum saya 

melakukan pinjaman KUR 

ini empang saya baru 

sedikit, nah setelah 

melakukan pinjaman ini 

tentunta empang saya 

bertambah 

Perubahan apa yang di 

rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Perubahan nya seperti 

empang saya bertambah, 

bibit ikan saya jadi lbih 

banyak dari sebelumnya, 

tentunya juga taraf hidup 

saya lebih aga mendingan 

dari sebelumnya. Karena 

saya menggunakan modal 

ini dengan sebaik mungkin. 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Karena di bank Syariah ini 

marginnya itu rendah beda 

dengan di Bank  

konvensional. 

 

Nama  Pertanyaan  Jawaban  

Pak Rizal 

Bagaimana pendapat 

bapak/ibu dengan adanya 

Tentunya sangat bagus, 

untuk meringankan 



penyaluran pembiayaan KUR 

untuk UMKM ? 

masyarakat-masyarakat 

kecil. 

Apakah dengan adanya 

pembiayaan KUR dari Bank 

BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat memudahkan 

Bapak/Ibu dalam 

membuka/menjalankan usaha 

? 

Iya tentu sangat 

memudahkan dalam 

menjalankan usaha saya. 

Berapa nominal pinjaman 

awal yang Bapak/Ibu lakukan 

dalam membuka usaha ? 

Saya di bank itu meminjam 

berupa barang bukan uang, 

motor itu senilai 23jt.  

Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

menjadi nasabah pembiayaan 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT Haryono ? 

Saya menjadi nasabah di 

bank BSI KC. Kendari MT 

Haryono ini baruberjalan 4 

bulan 

Bagaimana kondisi usaha 

Bapak/Ibu sebelum dan 

sesudah melakukan pinjaman 

KUR di Bank BSI KC. 

Kendari MT haryono ? 

Kondisi usaha saya sebelum 

melakukan pinjeman ini, 

apalagi kan dulu saya 

mempunyai motor itu sudah 

tua jadi ya pasti susah untuk 

membawa stok ikan banyak, 

berbeda dengan skrang 

setelah saya melakukan 

pinjaman ini motor sudah 

bagus jadi bisa nyetok ikan 

aga banyak. 

Perubahan apa yang di  



rasakan setelah melakukan 

pinjaman KUR di Bank BSI 

KC. Kendari MT haryono 

dalam meningkatkan usaha 

Bapak/Ibu? 

Mengapa Bapak/Ibu memilih 

melakukan Pinjaman 

Pembiayaan KUR di Bank 

Syariah ? 

Soalnya saya tidak mau 

kena riba. 
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