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PEDOMAN WAWANCARA 

Marketing Funding 

Nama Pertanyaan Jawaban 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana Akad 

Deposito Mudharabah 

IB Bank Muamalat? 

tabungan deposito 

mudharabah ib hijrah 

ini adalah tabungan 

berjangka yaitu ada 

yang 1 bulan, 3 bulan, 

4 bulan, 6 bulan dan 12 

bulan kalu untuk 

nisbahnya, semakin 

lama semakin tinggi, 

jadi semakin lama 

semakin tinggi jadi 

perbandingan antara 

pembagian pihak bank 

dengan nasabah 

semakin tinggi kalau 

dia jangkanya tinggi, 

Jadi 1 bulan sama 3 

bulan nisbahnya sama, 

4 bulan lebih tinggi, 6-

12 bulan lebih tinggi 

dari yang dibawahnya.”  

Lama bagi hasil 

tabungan? 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana Bagihasil 

Tabungan Deposito 

Mudharabah Ib Hijrah? 

Kalau bagi hasil itu kan 

kalau di bank syriah dia 

gak flat, setiap bulan 

pasti berdbeda-beda 

tergantung keuntungan 

bank, kita nda bisa 

patok di awal misla 

10% di kasih langsung 

10% bagi hasilnya gak 

bisa, jadi dia tergantung 

keuntungan bank setiap 

bulannya, tapi dia porsi 
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nasabah jadi misalkan 

porsi nasabah 90% dan 

bank 10% kemudian 

keuntungannya Rp 

1.000.000 berati 

nasabah dapat 900.000 

dan Bank 100.000, 

kemudian jika naik lagi 

keuntungan bak 

Misalkan Rp 1.200.000 

maka bagi hasilnya 

lebih tingi lagi yaitu 

dibagi 90% untuk 

nasabah dan 10% untuk 

bank tergantung akad 

diawal. 

Intan Triana 

Sakaria 

Siapa saja target 

tabungan Deposito 

Mudharabah? 

untuk nasabah-nasabah 

yang ingin menyimpan 

dana misalnya dia gak 

terlalu teetarik di 

bidang usaha begitu, 

kalau misalnya nasabah 

ingin menyimpan 

danyanya truss 

mendapatkan 

keuntungan yang leig 

tinggi lebih bagu di 

deposito mudharabah 

Ib hijrah ini, karna 

kalau di tabungan biasa 

itu bagi hasinya sedikit 

sekali jauh dibandinkan 

deposito jadi untuk 

keuntungan nasabah 

lebih tinggi kalau dia di 

deposito. 

Intan Triana Bagaimana cara Kalau kami, kan saya 
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Sakaria menawarkan tabungan 

Deposita Mudharabah 

pada calon nasabah? 

relationship manager, 

jadi kalau misalnya 

kami mau ke nasabah 

itu nda langsung 

menawarkan kami 

tanya dulu nasabah 

butuhnya apa misalnya 

nasabah lebih suka 

investasi keuangan atau 

dia lebih suka muter-

muter dananya 

mending dia di 

tabungan, tapi kalau 

nasabah yang suka intu 

investasi kami 

tawarkan deposito, jadi 

kit abaca dulu di 

nasabah keperluannya 

apa kalau memang dia 

tawarkan deposito 

kalau dia setuju dengan 

pembagian bagi 

hasilnya kami langsung 

arahkan ke deposito 

karna yang paling 

tinggi itu untuk bagi 

hasilnya deposito. 

Kalau tabungan sedikit 

giro juga sedikit.  

 Strategi pemasaran apa 

saja yang digunakan 

untuk memasarkan 

tabungan Deposito 

Mudharabah IB? 

Secara umum strategi 

pemasaran yang kami 

gunakan untuk menarik 

minta nasabah yaitu 

menggunakan beberapa 

strategi seperti, degan 

meniadakan biaya 

administrasi pada 
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tabungan deposito 

mudharabah ib hijrah, 

kemudian dari segi 

kualitas produk artinya 

produk deposito 

mudharabah ini 

memiliki keunggulan 

sendiri tentunya 

berbeda dengan produk 

lainnya, kemudian 

memperbanyak 

promosi dengan 

memnggunakan 

berbagai media. 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana penjelasan 

lebih lanjut terkait 

dengan Strategi Harga? 

jadi tabungan deposito 

ini tidak ada biaya 

administrasinya dari 

awal pembukaan 

tabungan hingga 

pencairannya terkecuali 

untuk nasabah yang 

mau mencairkan 

tabungannya sebelum 

waktu jatuh tempo 

maka akan di kenakan 

pinalti, misalkan nih 

ada yang nabung 

tabungan deposito 

ambil yang jangka 3 

bulan tapi belum tiga 

bulan udah mau di 

cairin maka dia kena 

pinalti dan untuk 

pinaltinya sendiri di 

bank muamlat ini kami 

hanya kenakan Rp 

30.000, kemudian 
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untuk bagi hasilnya 

tidak datar (flat) atau 

tidak ditentukan paten 

oleh bank tapi dia 

tergantung kesepakatan 

di awal. 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana terkait 

dengan Strategi 

Tempat? 

Jadi untu tempat, untuk 

kantor kami berada di 

tenga-tengah kota 

kendari dan sangat 

mudah dijanngkau oleh 

nasabah. Karna 

lokasinya dekat dengan 

Pasar, Perkantoran 

mall/tempat 

perbelanjaan, tempat 

ibadah dan pertokoan. 

Kemudian untuk 

nasabah deposito 

mudharabah IB Hijrah 

ini dengan akad 

Bagihasilnya sehingga 

menjadi salah satu nilai 

jual untuk orang-orang 

yang mempunyai uang 

dan ingin menyimpan 

uangnya untuk di 

investasikan 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana Penjelasan 

Lebih lanjut terkait 

dengan strategi 

Promosi? 

jadi untuk strategi 

promisi kami 

melakukan beberapa 

hal selain dari 

menyebarkan flyr di 

media-media online 

kami juga biasantya 

melakukan sosialisasi-

sosialisi secara 
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langsung di kantor atau 

biasanya di tawarkan 

langsung atau di 

sosialisasikan kepada 

nasabah-nasabah lain 

yang mempunyai 

tabungan yang cukup 

banyak, maka kami 

tawarkan untuk 

menginfestasikan ke 

deposito mudharabah 

ib hijrah, namun 

biasanya kami juga 

menanykan ke nasabah 

sukanya apa, aaukah 

investasi keuangan atau 

lebih suka memutar 

danya di luar kami 

tawar tabungan, tapi 

kalu sukanya investasi 

kami tawarkan deposito 

mudharabah ib hijrah 

ini. 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana Strategi 

Pemasaran dengan 

menggunakan 

publisitas? 

Dalam melakukan 

strategi pemasaran 

kami melakukan 

beberapa cara salah 

stunya itu kegiatan 

pemasaran dengan 

menggunakan media 

online untu promosi 

prodak atau 

memperkenalkan 

prodak terkhusus 

dalam 

mempromosikan atau 

memperkenalkan 



109 LAMPIRAN 

 

 

tabungan deposito 

mudharabah IB ini, 

dan strategi ini sangan 

membantu kami 

memperkenalkan 

produk deposito ini. 

Sehinga nasabah dapat 

mengetahui 

keunggulan-keunggan 

berinvestasi Deposito 

Mudharabah ini. 

Dalam melakukan 

promosi via media ini 

ata beriklan melalui 

media iklan ini kami 

memberikan 

informasi-informasi 

yang berisi tentang 

segala informasi 

mengenai produk 

tabungan Deposito 

Mudharabah IB  dan 

keunggulannya. Dalam 

penerbitan iklan ini 

kami membuatnya 

dengan begitu menarik 

atau semenarik 

mungkin dengan 

Bahasa-bahasa yang 

mudah dipahami oleh 

para pembaca sehingga 

mereka dapat 

memahami dan 

menarik minat mereka 

untuk membuka 

tabungan Deposito 

Mudharabah ini. 
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Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana terkait 

dengan strategi 

pemasaran Inovasi? 

dalam pemasaran 

tabungan deposito 

mudharabah ib kami 

selalu melakukan 

promosi-promosi  

kenasabah dengan 

memberikan informasi-

informasi terkait 

dengan tabungan 

deposito mudharabah 

ib hijrah ini, informasi-

informasi tersebut kami 

buat semenarik 

mungkin sehingga 

dapat menarik minat 

nasabah, kemudian 

dalam segi layanan 

kami memberikan 

akses pengecekan saldo 

di M-bangking 

muamalat atau kami 

sebut muamalat Din. 

Intan Triana 

Sakaria 

Bagaimana dengan 

strategi jemput bola? 

kemudian salah satu 

strategi pemasaran 

kami juga 

menggunakan strategi 

pemasaran jemput bola, 

biasanya kami 

sosialisasi langsung 

instansi perusahaan-

perusahaan, kadang 

dari pintu-ke pintu 

kadan di majelis ta’lim, 

biasanya kami 

tawarkan dan kami beri 

edukasi-edukasi 
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tentang bank syariah 

dan produk-

produksyariah lainnya 
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Wawancara Customer Service 

Yayuk Yusmalia 

Bahar 

Bagaimana penjelasan 

lebih lanjut terkait 

dengan Strategi 

Produk? 

Setiap produk 

memiliki 

keunggulannya 

masing-masing 

tergantung dari apa 

yang menjadi 

kebutuhan 

nasabahnya, mau 

produk yang mana, 

tergantung dari 

nasabahnya apakah 

mau tabungan 

deposito, giro atau 

yang lainnya, dan 

terkhusus untuk 

tabungan Deposito 

Mudharabah IB Hijrah 

ini  adalah tabungan 

dengan akad 

mudharabah atau bagi 

hasil antara bank 

dengan nasabah, sesuai 

dengan nisbah yang 

telah disepakati 

diawal. Kemudian ada 

juga nasabah yang 

mau bagi hasil dan ada 

juga yang tidak, dan 

yang ingin bagi hasil 

yang optimal kami 

sarankan untuk 

membuka tabungan 

Deposito Mudharabah 

IB Hijrah ini 

Yayuk Yussmalia 

Bahar 

Bagaimana penjelasan 

lebih lanjut terkait 

kalau soal biaya, kita 

tidak ada biaya apapun 
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dengan Strategi Harga? semuanya gratis tidak 

ada pemotongan pada 

saldo awal nasabah, 

kami hanya 

mengambil 

keuntungan dari bagi 

hasil yang didapatkan 

oleh bank, jadi tidak 

ada biaya administrasi 

dan pembukaan, yang 

di setor Rp 5.000.000 

itu setoran awal dan 

langsung terakumulasi 

dalam tabungan 

nasabah. 

Yayuk Ysumalia 

Bahar 

Bagaimana Strategi 

Pemasaran dengan 

menggunakan 

publisitas? 

Dalam melakukan 

publisitas Tabungan 

Deposito Mudharabah 

Ib selain 

menggunakan Media 

Sosial Kami juga 

membuat flyer-flyer 

yang kemudia di 

publish melalui status 

Whatsup para 

Karyawan Bank 

Muamalat Indonesia 

Kc Kendari 

Yayuk Yusmalia 

Bahar 

Bagaimana terkait 

dengan strategi 

pemasaran Inovasi? 

hampir setiap produk 

bank itu hamper sama 

terkhusu untuk bank 

syariah, maka umtuk 

menarik minat 

nasabbah kami 

mengemas tabungan 

deposito mudaharabh 

IB dengan akad bagi 
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hasil yang optimal 

sesuai dengan 

keinginan nasabah dan 

dapat menguntungkan 

untuk pihak kami, dan 

juga untuk menarik 

minat nasabah untuk 

tetap berinvestasi kami 

selalu berusaha 

memberikan pelayanan 

yang terbaik, dan bank 

sebagai penyedia jasa 

dan layanan kami 

selalu berusaha yang 

terbaik dalam 

pelayanan agar 

nasabah bisa terus 

menetap pada jasa 

yang kami tawarkan 

atau kami jual 
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Wawancara Nasabah 

 Mengapa tertari 

membuka tabungan 

Deposito Mudharabah 

IB di Bank Muamalat? 

Yang saya ketahui 

tengan Deposito 

mudharabah itu hanya 

terkai tentang tabungan 

ini adalah tabungan 

dengan bagi hasil 

dimana saya cukup 

menyimpan uang saya 

pada tabungan ini dan 

tiap bulan dapat 

bertambah sesuai 

dengan keuntungan 

bank yang kemudian 

keuntungan tersebut 

dipagi untuk bank 

sekian dan untuk saya 

sekian di bagi sesuai 

dengan yang kami 

sepakati bersama 

diawal. 

 Bagaimana andaa 

mendapatkan informasi 

tentang tabungan 

Deposito Mudharabah 

IB Hijrah Bank 

Muamalat? 

kalau saya menabung 

di tabungan Deposito 

Mudharabah Bank 

Muamalat Indonesia 

Kantor Cabang 

Kendari ini taunya dari 

suami saya, kebetulan 

kerja Kantor Agama 

Wilayah Sulawesi 

Tenggara, waktu itu di 

kantor suami saya di 

tawarin buat buka 

tabungan di Deposito 

Mudharabah supaya 

bisa dapat keuntungan 

kataya, kapan lagi 
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nabung tapi uangnya 

bisa bertambah kira-

kira begitu.( 

 Bagaimana pelayanan 

Bank Muamalat dalam 

melayani Nasabah 

Deposito Mudharabah 

IB Hijrah? 

Terkait Pelayanan, 

sampai saat ini saya 

merasa di mudahkan 

karena untuk melihat 

tabungan saya dapat 

dengan menggunakan 

Aplikasi Muamat DIN 

sehingga saya tidak 

perlu ke bank dan saya 

dapat melihat berapa 

bagi hasil saya tiap 

jatuh tempo dan juga 

pelayanan yang baik 

selalu dibesikan kepada 

saya ketika saya 

berkonsultasi lebih 

lanjut terkait dengan 

Tabungan saya. 

 5. Bagaimana Relevansi 

atau kesesuaian antara 

yang disampaikan 

pihank Bank Muamalat 

saat Promosi dengan 

Kenyataan setelah anda 

membuka tabungan 

Deposito mudharabah? 

Sampai saat ini apa 

yang menjadi 

penyampaian pegawai 

bank di awal kepada 

saya semuanya sesuai 

mulai dari tiada biaya 

administrasi, bagi hasi 

yang saya rasa juga 

optimal dan layanan-

layanan semua sesuai 

apa yang jadi 

keinginan saya. 

 6. Bagaimana akad 

tabungan Deposito 

Mudharabah IB Hijrah 

Bank Muamalat Kc 

Terkait akada, 

tabungan ini akadnya 

bagi hasil, dimana 

keuntungan dari hasil 
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Kendari? tabungan saya akan di 

bagikan kepada saya 

sesuai dengan 

pembagian jumlah 

persen di awal. 

  Yang saya ketahui 

tengan Deposito 

mudharabah itu hanya 

terkai tentang tabungan 

ini adalah tabungan 

dengan bagi hasil 

dimana saya cukup 

menyimpan uang saya 

pada tabungan ini dan 

tiap bulan dapat 

bertambah sesuai 

dengan keuntungan 

bank yang kemudian 

keuntungan tersebut 

dipagi untuk bank 

sekian dan untuk saya 

sekian di bagi sesuai 

dengan yang kami 

sepakati bersama 

diawal. 

 Bagaimana Biaya 

pembukaan Tabungan 

Deposito Mudharabah 

Ib Hijrah? 

Saat saya membuka 

tabungan deposito ini, 

saya mulai dari saldo 

awal dengan nominal R 

5.000.000 dan setelah 

saya mebuka tabungan 

deposito saya, 

langsung tercatat di 

buku rekening bahwa 

saldo saya genap Rp 

5.000.000 dan tidak 

ada perubahan dalam 
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tabungan saya sampai 

pada waktu jatuh 

tempo barulah ada 

perubahan, 

pertambahan nilai pada 

tabunan deposito saya 
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Dokumentasi Wawancara Dengan Marketing dan Customer 

Service Bank Muamalat Kantor Cabang Kendari 

Wawancara bersama Intan Triana marketing funding Bank Muamalat 

Indonesia Kantor cabang kendari Senin 04 Oktober 2021

 
Sumber: Diolah di lapangan, 2021  

Wawancara bersama Yayuk Customer Service Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Kendari pada hari Rabu 12 Oktober 2021. 



LAMPIRAN 120 

 

 

 
Sumber: Diolah di lapangan, 2021 

 
 

Tabungan Deposito Mudharabah IB Hijrah 

 
Sumber: Diolah di lapangan, 2021 
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Lokasi Bank Muamalat KC Kendari 

 
Sumber: Diolah di lapangan, 2021 

Lokasi Bank Muamalat KC Kendari 

 
Sumber: Google Maps (diakses pada 28 November 2021) 
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Publisitas Melalui Website 

 
Sumber: https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/deposito-

consumer/deposito-ib-hijrah (diakses pada 28 November 2021) 
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