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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. DATA RESPONDEN 

1. Nama                      : 

2. Jenis Kelamin         : 

3. Usia                        : 

4. Jabatan                  : 

 

II. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Seperti apa gambaran pelaksanaan monitoring pembiayaan di 

Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar? 

2. Apa yang membedakan antara sistem pelaksanaan monitoring 

di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang diterapkan 

sebelumnya dengan yang diterapkan saat ini? 

3. Apakah ada aturan khusus atau apa saja Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh pihak bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar dalam menangani pembiayaan 

bermasalah ? 

4. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan monitoring 

pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan 

bermasalah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar? 

5. Dalam rentang waktu tahun 2021 hingga tahun 2022 saat ini 

berapa banyak total keseluruhan nasabah dengan pembiayaan 

bermasalah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar ? 
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6. Apakah upaya monitoring pembiayaan bekerja secara efektif 

dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar ? 

7. Apakah kelebihan dan kekurangan sistem monitoring yang 

diterapkan bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar? 

8. Semenjak diterapkannya upaya monitoring dalam pembiayaan, 

apakah membantu dalam menurunkan jumlah nasabah yang 

memiliki pembiayaan bermasalah? 

Jawaban : Membantu namun belum efektif. 

9. Sebenarnya, apa yang menyebabkan adanya nasabah yang 

memiliki pembiayaan yang bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Makassar? 

10. Selain upaya monitoring pembiayaan, apakah ada alternatif 

lain yang disiapkan oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang 

Makassar dalam mengatasi nasabah dengan pembiayaan 

bermasalah ? 
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TABULASI HASIL WAWANCARA 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

1. Seperti apa 

gambaran 

pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar? 

Monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar 

merupakan 

kegiatan 

pemantauan 

pada 

pembiayaan 

yang dilakukan 

secara tidak 

langsung, secara 

langsung, 

maupun 

monitoring pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian khusus 

Kegiatan 

monitoring ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

sedini mungkin 

masalah yang 

terjadi pada 

pembiayaan 

sehingga bank 

dapat segera 

memberikan 

solusi ataupun 

mitigasi risiko. 

Hal ini 

dilakukan agar 

pembiayaan 

tersebut tidak 

mengalami 

kemacetan atau 

pembiayaan 

bermasalah 

Monitoring 

pembiayaan di 

Bank 

Sulselbar 

Syariah 

Cabang 

Makassar 

merupakan 

kegiatan 

pemantauan 

pada 

pembiayaan 

yang 

dilakukan 

secara 

langsung dan 

tidak langsung 

Monitoring 

pembiayaan di 

Bank 

Sulselbar 

Syariah 

Cabang 

Makassar 

merupakan 

kegiatan 

pemantauan 

pada 

pembiayaan 

yang 

dilakukan 

secara 

langsung dan 

tidak langsung 

Monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar 

merupakan 

kegiatan 

pemantauan 

pada 

pembiayaan 

yang dilakukan 

secara tidak 

langsung, 

secara 

langsung, 

maupun 

monitoring 

pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

khusus 

2. Apa yang 

membedakan antara 

sistem pelaksanaan 

monitoring di Bank 

Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar 

yang diterapkan 

sebelumnya dengan 

yang diterapkan 

saat ini? 

Pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah 

dilakukan 

dengan 3 cara, 

yaitu monitoring 

secara tidak 

langsung, 

monitoring 

secara langsung, 

maupun 

monitoring pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

khusus. 

Pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah 

dilakukan 

dengan 3 cara, 

yaitu monitoring 

secara tidak 

langsung, 

monitoring 

secara langsung, 

maupun 

monitoring pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

khusus. 

Pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank 

Sulselbar 

Syariah 

dilakukan 

dengan 3 cara, 

yaitu 

monitoring 

secara tidak 

langsung, 

monitoring 

secara 

langsung, 

maupun 

monitoring 

pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

Pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank 

Sulselbar 

Syariah 

dilakukan 

dengan 3 cara, 

yaitu 

monitoring 

secara tidak 

langsung, 

monitoring 

secara 

langsung, 

maupun 

monitoring 

pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

Pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah 

dilakukan 

dengan 3 cara, 

yaitu 

monitoring 

secara tidak 

langsung, 

monitoring 

secara 

langsung, 

maupun 

monitoring 

pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian 

khusus. 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

khusus. khusus. 

3. Apakah ada aturan 

khusus atau apa 

saja Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

yang diterapkan 

oleh pihak bank 

Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar 

dalam menangani 

pembiayaan 

bermasalah? 

Ya, ada SOP 

yakni Upaya 

pihak bank 

dalam menindak 

lanjuti 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian khusus 

Ya, ada SOP 

seperti 

Memberikan 

surat peringatan 

kepada nasabah, 

Ya, ada SOP Iya, SOP-nya 

dengan 

Melakukan 

penagihan 

secara terus 

menerus,  

Iya ada, Salah 

satu SOP-nya 

pihak bank 

akan melakukan 

kunjungan ke 

rumah nasabah 

yang 

bersangkutan. 

4. Bagaimanakah 

implementasi 

pelaksanaan 

monitoring 

pembiayaan dalam 

upaya 

meminimalisir 

pembiayaan 

bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah 

Monitoring 

pembiayaan di 

Bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar 

merupakan 

kegiatan 

pemantauan 

pada 

pembiayaan 

dilakukan secara 

tidak langsung, 

secara langsung 

dilakukan 

secara tidak 

langsung, 

secara 

langsung 

dilakukan 

secara tidak 

langsung, 

secara 

langsung 

dilakukan 

secara tidak 

langsung, 

secara langsung 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

Cabang Makassar? yang dilakukan 

secara tidak 

langsung, secara 

langsung, 

maupun 

monitoring pada 

pembiayaan 

yang 

memerlukan 

perhatian khusus 

5. Dalam rentang 

waktu tahun 

Januari-Juni 2022 

saat ini berapa 

banyak total 

keseluruhan 

nasabah dengan 

pembiayaan 

bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar? 

Kurang lebih 

100 orang 

mungkin 

Ada banyak Sekitar 100 

orang 

Hampir 100 

orang karena 

setiap 

bulannya bisa 

mencapai 20 

orang bahkan 

lebih nasabah 

yang 

bermasalah 

Kira-kira 100 

orang 

6. Apakah upaya belum berjalan belum apabila Belum efektif. Belum karena Belum efektif 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

monitoring 

pembiayaan bekerja 

secara efektif 

dalam 

meminimalisir 

pembiayaan 

bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar ? 

dengan efektif. 

Hal ini terbukti 

pada periode 

April, 

Mei,hingga Juni 

tahun 2022, 

jumlah nasabah 

pembiayaan 

bermasalah terus 

mengalami 

peningkatan 

dilihat di 

lapangan, baik 

secara internal 

maupun 

eksternal 

sehingga perlu 

pembenahan dan 

pr buat 

karyawan 

lainnya dalam 

mengatasi hal 

ini 

Alasan saya 

bahwa dari 

SDM saja kita 

sudah 

kekurangan 

dalam 

menghadapi 

nasabah yang 

bermasalah. 

di lapangan 

terlalu banyak 

kendala yang 

sering 

dihadapi, 

belum lagi 

nasabah yang 

tiba-tiba 

mengalami 

kesulitan 

finansial. 

alasannya 

karena adanya  

faktor internal 

dan eksternal 

pihak bank. 

7. Apakah kelebihan 

dan kekurangan 

sistem monitoring 

yang diterapkan 

bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar? 

kelebihannya 

sistem 

monitoringnya 

terbagi 3 jadi 

masing-masing 

dapat ditangani 

sesuai status 

nasabah 

bermasalah akan 

tetapi SDM perlu 

ditingkatkan 

sehingga kami 

Sistem 

monitoring yang 

sudah tepat. 

Kekurangannya 

beban kerja 

yang terlalu 

berat. 

Sistem 

monitoring 

dan kerja sama 

antar 

karyawan lain 

sudah 

maksimal. 

Sistem 

monitoring 

yang 

diterapkan 

bank sudah 

bagus namun 

karyawan 

yang turun di 

lapangan perlu 

ditambah 

Sekiranya 

semua sudah 

jelas mengenai 

sistem 

monitoring 

hanya saja 

SDM 

setidaknya 

ditingkatkan 

agar lebih 

banyak yang 

terjun di 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

tidak mengalami 

kesulitan ketika 

terdapat 

pembiayaan 

bermasalah 

lapangan dan 

tidak 

memerlukan 

waktu yang 

cukup lama 

dalam 

menyelasaikan 

masalah-

masalah ini. 

8. Semenjak 

diterapkannya 

upaya monitoring 

dalam pembiayaan, 

apakah membantu 

dalam menurunkan 

jumlah nasabah 

yang memiliki 

pembiayaan 

bermasalah? 

Membantu 

namun belum 

efektif 

Membantu 

namun belum 

efektif 

Membantu 

namun belum 

efektif 

Membantu 

namun belum 

efektif 

Membantu 

namun belum 

efektif 

9. Sebenarnya, apa 

yang menyebabkan 

adanya nasabah 

kurangnya 

monitoring pada 

nasabah 

Kurangnya 

karyawan 

Kurangnya 

karyawan 

Kurangnya 

karyawan 

Kurangnya 

karyawan 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 

yang memiliki 

pembiayaan yang 

bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah 

Makassar? 

pembiayaan 

lancar 

10. Selain upaya 

monitoring 

pembiayaan, 

apakah ada 

alternatif lain yang 

disiapkan oleh 

Bank Sulselbar 

Syariah Cabang 

Makassar dalam 

mengatasi nasabah 

dengan pembiayaan 

bermasalah ? 

Penanggulangan 

pembiayaan 

bermasalah 

dapat dilakukan 

melalui 

penyelesaian 

oleh bank sendiri 

secara bertahap 

dengan 

pendekatan 

persuasif 

penyelesaian 

melalui Kantor 

Lelang, 

penyelesaian 

melalui badan 

peradilan (al-

qadha), 

penyelesaian 

melalui badan 

arbitrase 

(tahkim) 

Penyelesaian 

melalui 

Direktorat 

Jenderal 

Piutang dan 

Lelang Negara 

(DJPLN) 

untuk bank-

bank BUMN 

penyelesaian 

melalui 

Kantor 

Lelang, 

penyelesaian 

melalui badan 

peradilan (al-

qadha), 

penyelesaian 

melalui badan 

arbitrase 

(tahkim) 

penyelesaian 

melalui Kantor 

Lelang, 

penyelesaian 

melalui badan 

peradilan (al-

qadha), 

penyelesaian 

melalui badan 

arbitrase 

(tahkim) 
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LAMPIRAN II 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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