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KISI-KISI GUIDE INTERVIEW

No Indikator Informan Penelitian
Pimpinan

BMT Muara Utama
Karyawan

BMT Muara Utama
Anggota

BMT Muara Utama
1 Inovasi produk:

Produk-produk yang ditawarkan
pada anggota dan produk yang
diandalkan (berbeda dengan
produk BMT lainnya)

1. Jenis produk
2. Banyak produk
3. Produk yang diandalkan
4. Produk mampu menarik

minat masyarakat
5. Inovasi produk
6. Pengembangan usaha di

BMT

1. Jenis produk
2. Produk yang diandalkan
3. Produk mampu menarik

minat masyarakat
4. Inovasi produk
5. Pengembangan usaha di

BMT

1. Lama menjadi anggota
2. Alasan menjadi

anggota
3. Produk yang diketahui
4. Produk yang diambil
5. Pengetahui produk

dengan BMT lain
6. Pengembangan usaha

di BMT

2 Inovasi Sumber Daya Manusia
(SDM), meliputi:

a. pendidikan Karyawan
b. Pemahaman konsep dan

penerapan fatwa-fatwa
Dewan Syarah Nasional

c. Kualitas pelayanan
d. Kepuasan masyarakat

1. Cara merekrut karyawan
2. Syarat menjadi karyawan
3. Kemampuan karyawan
4. Pemahaman konsep dan

menerapan fatwa.
5. Kualitas pelayanan
6. Kepuasan anggota
7. Cara mengetahui kualitas

karyawan
8. Metode yang digunakan

oleh karyawan dalam
memasarkan produk

9. Kesuaian metode dan
produk

1. Pendidikan terakhir
2. Kemampuan bekerja
3. Pemahaman konsep dan

menerapan fatwa.
4. Kualitas pelayanan
5. Kepuasan anggota
6. Cara mengetahui kualitas

kerja diri sendiri
7. Metode yang digunakan

oleh karyawan dalam
memasarkan produk

8. Kesuaian metode dan
produk

9. Konsep karyawan

1. Kualitas karyawan di
BMT

2. Sikap karyawan
3. Cara karyawan

menyampaikan produk
4. Hambatan dan solusi

saat menjadi anggota
5. Kepuasan menjadi

anggota
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10. Konsep karyawan
berkualitas

11. Kualitas pelayanan dan
kepuasan anggota

berkualitas
10. Hambatan kerja dan solusi

3 Inovasi pengetahuan
masyarakat mengenai lembaga
syariah

a. Usaha mendekatkan
masyarakat kepada nilai-
nilai Islam kepada
masyarakat

b. Menimbulkan semangat
masyarakat untuk
menjadi anggota

1. Promosi
2. Sosialisasi

1. Strategi edukasi
2. Konsep Islam edukasi
3. Edukasi dan motivasi

1. Pengetahuan yang
diperoleh menjadi
anggota

2. Kesesuaian
pengetahuan
denganajaran agama
Islam

3. Konsep Islam
4. Nilai-nilai Islam
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GUIDE INTERVIEW PENELITIAN

INTERVIEW UNTUK PIMPINAN ATAU PENGURUS

A. Inovasi Produk

1. Produk-produk apa saja yang ada di BMT Muara Utama, mohon disebutkan dan

dijelaskan?

2. Dari banyaknya produk yang ada di BMT Muara Utama, menurut Bapak produk apa

yang diandalkan? dengan alasannya?

3. Menurut Bapak apakah produk yang diandalkan tersebut berbeda dengan BMT lainnya?

Alasannya?

4. Menurut Bapak apakah produk yang diandalkan tersebut mampu menarik minat

masyarakat untuk menjadi anggota? Alasannya?

5. Menurut Bapak apakah penting atau perlu dilakukan inovasi produk pada koperasi BMT?

Mengapa inovasi produk perlu dilakukan?

6. Pengembangan usaha apa saja yang dilakukan oleh BMT Muara Utama dalam

mensejahterakan para anggotanya?

B. Inovasi SDM

1. Bagaimanakah cara Bapak merekrut karyawan?

2. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk karyawan yang diterima? mohon disebutkan dan

beri alasannya?

3. Menurut Bapak apakah karyawan Bapak sekarang sudah memiliki SDM yang memadai?

Beri alasan dan contoh kemampuan karyawan yang bekerja di BMT Muara Utama

4. Apabila ada karyawan yang belum paham konsep dan menerapan fatwa-fatwa Dewan

Syarah Nasional, apa yang Bapak lakukan?

5. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan sudah mampu memuaskan para

anggotanya? Mohon dijelaskan

6. Menurut Bapak kriteria kualitas pelayanan yang bagaimanakah yang mampu menarik

minat dan memuaskan anggota?
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7. Apa yang Bapak lakukan apabila Bapak mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan

karyawan kepada anggota kurang memuaskan?

8. Apakah dalam memasarkan produk-produknya karyawan menggunakan metode khusus?

Mohon disebutkan dan dijelaskan.

9. Menurut Bapak apakah metode yang digunakan karyawan dalam memasarkan produk

sudah sesuai? Berikan penjelasannya

10. Konsep apa yang Bapak berikan agar memiliki karyawan yang berkualitas?

11. Sepengetahuan Bapak apakah anggota merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

oleh karyawan?

C. Inovasi Inovasi  pengetahuan masyarakat mengenai lembaga

syariah

1. Bagaimanakah strategi BMT Muara Utama memberikan edukasi kepada masyarakat?

2. Konsep Islam apa saja yang digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat?

Mohon disebutkan dan dijelaskan

3. Sepengetahuan Bapak apakah edukasi yang diberikan kepada masyarakat mampu

memotivasi masyarakat untuk menjadi anggota?
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INTERVIEW UNTUK KARYAWAN

A. Inovasi Produk

1. Produk-produk apa saja yang ada di BMT Muara Utama, mohon disebutkan dan

dijelaskan?

2. Dari banyaknya produk yang ada di BMT Muara Utama, menurut Anda produk apa yang

diandalkan? dengan alasannya?

3. Menurut Anda apakah produk yang diandalkan tersebut mampu menarik minat

masyarakat untuk menjadi anggota? Alasannya?

4. Apa yang Anda ketahui tentang inovasi produk pada koperasi BMT? Mengapa inovasi

produk perlu dilakukan?

5. Pengembangan usaha apa saja yang dilakukan oleh BMT Muara Utama dalam

mensejahterakan para anggotanya?

B. Inovasi SDM

1. Anda lulusan apa? Alasan apa yang membuat Anda bekerja di BMT Muara Utama?

2. Apakah Anda merasa mampu bekerja di BMT Muara Utama? Mohon diberi buktinya

3. Apakah Anda memahami  konsep dan menerapan fatwa-fatwa Dewan Syarah Nasional,

dalam bekerja?

4. Apa yang Anda ketahui tentang kriteria kualitas pelayanan?

5. Apakah kualitas pelayanan yang Anda berikan mampu mempuaskan para anggotanya?

Mohon dijelaskan

6. Bagaimanakah cara Anda merngetahui bahwa kualitas kerja Anda sudah bagus?

7. Apakah dalam memasarkan produk-produknya di BMT Muara Utama Anda

menggunakan metode khusus? Mohon disebutkan dan dijelaskan.

8. Menurut Anda apakah metode yang digunakan karyawan dalam memasarkan produk

sudah sesuai? Berikan penjelasannya

9. Konsep apa yang yang Anda gunakan agar dapat memuaskan para anggota?

10. Hambatan apa yang pernah Anda temui dan bagaimana solusimya
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C. Inovasi Edukasi Masyarakat

1. Bagaimanakah strategi BMT Muara Utama memberikan edukasi kepada masyarakat?

2. Konsep Islam apa saja yang digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat?

Mohon disebutkan dan dijelaskan

3. Sepengetahuan Anda apakah edukasi yang diberikan kepada masyarakat mampu

memotivasi masyarakat untuk menjadi anggota?
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INTERVIEW UNTUK ANGGOTA (3 ORANG)

A. Inovasi Produk

1. Sudah berapa tahun Anda menjadi anggota BMT Muara Utama?

2. Alasan apa yang membuat Anda mau menjadi  anggota BMT Muara Utama?

3. Produk-produk apa saja yang Anda ketahui di BMT Muara Utama? mohon disebutkan

dan dijelaskan?

4. Anda mengambil produk apa saja di BMT Muara Utama? dengan alasan apa?

5. Sepengetahuan Anda apakah produk di BMT Muara Utama berbeda dengan produk

BMT lainnya?

6. Spengetahuan Anda pengembangan usaha apa saja yang dilakukan oleh BMT Muara

Utama dalam mensejahterakan para anggotanya?

B. Inovasi SDM

1. Menurut Anda, bagaimanakah kualitas karyawan di BMT Muara Utama?

2. Bagaimanakah sikap karyawan di BMT Muara Utama saat Anda meminta penjelasan

produk?

3. Sepengetahuan Anda bagaimanakah cara karyawan dalam menyampaikan produk yang

ditawarkan kepada Anda?

4. Hambatan apa yang pernah Anda temui saat menjadi anggota BMT Muara Utama?

5. Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan karyawan di BMT Muara Utama?

Alasannya?

C. Inovasi Edukasi Masyarakat

1. Pengetahuan apa yang Anda peroleh setelah menjadi anggota di BMT Muara Utama?

2. Apakah pengetahuan tersebut sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?

3. Konsep Islam apa saja yang Anda ketahui dari BMT Muara Utama? Mohon disebutkan

dan dijelaskan

4. Apakah nilai-nilai Islam sebagai konsep dari BMT Muara Utama mampu memotivasi

Anda menjadi anggota? Alasannya?
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HASIL WAWANCARA

INFORMAN 1

Nama : Sehono

Jabatan : Pengawas Syariah BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan : November, 2017

Pertanyaan Jawaban
Apa yang Bapak ketahui

tentang inovasi produk dan

bagaimanakah hubungannya

dengan masyarakat

Dalam proses penginovasian produk membutuhkan waktu

lama, dengan melihat dari produk-produk koperasi syariah

yang ada terlebihb dahulu. Kemudian dari situlah BMT

Muara Utama bisa mengetahui lebih dan kurangnya produk

yang dibutuhkan masyarkat saat ini. Kemudian cara lain kita

juga berusaha melihat produk yang ada di lembaga keuangan

konvensional, dan sekiranya ada yang bisa di-duplicate di

syariah semacam KPR, itu bisa dibuat.

Apa yang Bapak ketahui

bagaimna cara membuat

produk baru?

Setelah mendapatkan opini dari DPS, tentu akan

menanyakan juga dengan orang sistemnya yaitu orang-orang

IT, apakah mereka bisa atau tidak mengakomodasi produk

yang akan dibuat melalui sistem yang harus mereka

ciptakan? Terkadang banyal rencana, namun terkadang

sistemnya tidak bisa mengakomodasi

Produk apa yang

diutamakan dalam promosi?

Iya ada, tapi tidak sedetail dan jarang sekali melakukan

personal selling, dalam melakukan promosi masih belum

produkif dan masih dalam bentuk umum belum fokus ke

satu pembiyaan dalam hal ini harus ada yang menangkap

atau menanggapi baru nanti dijelaskan.

Bagaimanakah pelaksanaan

promosi yang sudah

dilakukan?

Sudah dilaksanakan 100%, bahkan setiap bulan kita

laksanakan memlalui media, bahkan media cetak seperti KR

walaupun tidak rutin tapi sekali tayang itu pengaruhnya luar

biasa dalam mengangkat citra kita.
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Bagaimanakah tanggapan

masyarakat terhadap

produksi yang ditawarkan?

Menjelaskan langsung dengan brosur itu lebih bagus tapi

kami biasanya menunggu respon baru kita tanggapi

Keunggulan apa saja yang

Bapak ketahui dari produk

yang ditawarkan kepada

masyarakat Bagaimanakah

cara promosi yang

dilakukan oleh karyawan di

BMT Muara Utama?

Keunggulan musyarakah yaitu kerjasama antara BMT Muara

Utama dan mitra BMT jadi yang dibagikan itu bagi hasilnya

dan nisbahnya ditentukan diawal. Nisbah untuk penentun

bagi hasil misalnya mitra membutuhkan dana 10 juta dan

mitra sudah ada dana 30 juta. Jadi yang diputar adalah 40

juta untuk sebuah proyek atau usaha yang dijalankan. Dari

10 juta tadi keuntungan dapat di bagi dua bisa 50 : 50, 50 :

40, 70 : 30 kesepakatan dari awal.

Keunggulan produk apa saja

yang menjadi andalan

Bagaimanakah cara promosi

yang dilakukan oleh

karyawan di BMT Muara

Utama?

Keunggulan produk musyarakah itu di modalnya, modalnya

diperuntukkan untuk perusahaan yang kurangnya tidak

100% karena memang musyarakah pada dasarnya modal

bersama. Misalnya orang kalau beli rumah modalnya

kurang, walapuan dia sudah punya modal tapi tidak 100%

dari kita dan untuk keunggulan yang lainnya yaitu kerugian

ditanggung bersama artinya disepakati diawal. Kalau

misalkan rugi dan keuntungan disepakat diawal berapa

keuntungannya, kalau rugi musyarakah jelas di depan.

Apa yang bapak ketahui

kelemahan dari prosuk yang

ditawarkan?

Kelemahannya akadnya itu sangat ghoib kebanyakan orang

yang butuh dana di Muara Utama walaupaun dia sudah

punya modal tetapi mereka bilang tidak ada dana sama

sekali, padahal dia sudah punya Cuma kita tambah

kekurangannya. Tetapi ada beberapa yang tidak mau

transparan, akhirnya akad itu tidak jadi musyarakah tapi bisa

murabahah, bisa hiwalah itu kelemahannya. Kemudian untuk

kekurangannya yang lain, kebanyakan nasbaah tidak mau

menanggung kerugiannya. Makannya kalau rugi ditanggung

bersama kalau untung ya ditanggung bersama.
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INFORMAN 2

Nama :  Sofyan Hadi

Jabatan : Ketua BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan :

Pertanyaan Jawaban

Alasan apa yang mendasari

untuk mendirikan BMT

Muara Utama?

Saya ketahui selama ini masyarakat masih banyak mencukupi

kebutuhan modal melalui rentenir dengan suku bunganya

sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta sangat

memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan

membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam.

Keprihatinan inilah yang  mendorong berdirinya BMT Muara

Utama

Bagaimanakan pembagian

hasil di BMT Muara

Utama?

Pada prinsipnya perbankan syriah mempunyai patokan 50 : 50,

BMT Muara Utama berharap agara nasabah juga mendapatkan

hasil atau keuntungan fifty-fifty. Pihak BMT dan nasabah harus

tarik ulur dalam penentuan porsi modal namanya juga tawar-

menawar. Maka mitra akan merasa puas dan

merekomendasikan kepada masyarakat untuk melakukan

pembiayan, sehingga akan meningkatkan jumlah mitra.

Kelemahan apa yang Bapak

ketahui mengenai inovasi

pada SMD di BMT Muara

Utama?

Pegawai kurang menguasai penggunaan komputer dalam

menjalankan usaha. Salah satu yang menjadi kelemahan dari

BMT Muara Utama adalah adanya penguasaan dalam

penggunaan teknologi anggota atau pegawai yang kurang,

karena mayoritas pegawai yang bekerja di BMT Muara Utama

hanya lulusan SMA, jadi cenderung belum bisa

mengoperasikan komputer

Kendala-kendala apa saja

yang ditemui pada

karyawan di BMT Muara

Utama?

Komunikasi yang dibangun antara marketing dengan anggota

dirasa kurang, karena mereka kurang terfokus oleh tugas

mereka. Kendala yang dihadapi mengenai kurangnya SDM

yang memadai yaitu berhubungan dengan kurangnya jumlah
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pegawai di BMT Muara Utama, dimana para pegawai

merangkap pekerjaan bagian lainnya. Sehingga, dalam hal

penyampaian dan pengenalan Si Sidik plus kepada calon

nasabah kurang efektif dan efisien.

Pihak mana saja yang terkait

dalam pemberian modal

atau jasa yang diberikan

oleh BMT Muara Utama?

Jadi ada BMT yang lain menjadi nasabahnya BMT Muara

Utama. Itu sebenarnya memang satu produk itu melalui pihak

kedua tadi, pihak pertama adalah BIF pihak kedua adalah BMT

lain pihak ketiga adalah nasabah yang menggunakan jasa pihak

kedua atau BMT lain. Pada akhirnya ini diperbolehkan karena

pihak kedua itu adalah sebagai perantara.

Bagaimakah cara

memaksimal produk kepada

masuarakat?

Peluangnya dibandingkan dengan akad yang lain memang

kurang dibandingkan murabahah, hiwalah, ijarah itu yang

populer di Muara Utama. Peluang ini kalau kita

memaksimalkan marketing.

Sepengetahuan Bapak

strategi apa yang digunakan

oleh perusahaan dalam

pengembangan inovasi

SDM di BMT Muara

Utama?

Hal yang menyebabkan strategi didalam personal selling itu

tidak berjalan dengan baik bisa dari faktor SDM nya yaa bisa

dilihat dari pangsa pasarnya. Dalam sisi SDM nya personal

selling butuh kekampuan yang luar biasa karena ini ujung

tombak betul sebelum mereka menjual itu bagaimana cara

menjual yang efektif dan apakah dia sudah melakukan

prasurvai atau praidentifkiasi terhadap yang akan di

promosikan. Maka strategi perlu di perhatikan dengan baik

komponen-komponen prasurvai dilakukan tidak, prasurvai itu

kegiatannya untuk mengidentifikasi siapa target atau pangsa

pasar yang spesifik untuk kita berikan penawaran tentang

produk ini, maka saran yang tepat dia akan lebih cepat

merespon kalau pasar sasarannya itu belum kita kenali yaaa

tentu kalau yang penting kita itu masuk yaa belum tentu juga

yaa itu spontanitas yang dilakukan, ini berresiko kalau didalam

pemasaran karena kita tidak tepat sasaran kan tidak efektif juga.

Kelemahan-kelemahan apa Kalau kita bicara tentang kelemahan.Kelemahan dari sebuah
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yang ditemui dalam

aktivitas pembelian prodil di

BMT Muara Utama?

produk lembaga itu sendiri terkait dengan produk-produknya.

Produk musyarakah ini menjadi kelemahan dengan adanya

nasabah yang tidak transparan yang tidak memberikan laporan

sesungguhnya atau bahkan tidak melakukan laporan sama

sekali.

Bagaimanakah cara promosi

yang dilakukan oleh

karyawan di BMT Muara

Utama?

Kalau hanya berbicara brosur, dari brosur itu berapa orang yang

menerima.. kita buat brosur berapa yang menerima berapa yang

mau membaca dari yang mau menerima, berapa yang mau

membaca dari yang membaca berapa banyak yang kira-kira

mau merespon, dari yang mau merespon pada akhirnya

seberapa banyak yang akan melakukan pembiayaan atau

tertarik dulu, kemudian sampai pada tertarik dari yang tertarik

itu siapa yang betul-betul membutuhkan dari pembiayaan.
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INFORMAN 3

Nama : Heri Purwoko

Jabatan : Manager BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan : November, 2017

Pertanyaan Jawaban

Produk apa saja yang

menjadi Andalan di BMT

Muara Utama?

Produk pembiayaan kalau yang umum ada 2 yaitu produk

pembiayaan dan tabungan, dan pembiayaan itu banyak

produknya ada haji ada pendidikan dan umum. Kalau

pembiayaaan yang berakad mudharabah, musyarakah,

murabahah, al qard dan ijarah. Tapi kalau garis besar

pembiayaan ada tempo, harian dan bulanan.

Bagaimanakah pelayanan

dan pembagian hasil di

BMT Muara Utama?

Kalau pelayanan sama saja, ketika ada nasabah atau anggota

itu tidak ada bedanya antara perakad. Tapi kalau musyarakah

itu khusus, didepan harus ada jelasnya. Kalau musyarakah

diawal harus ada perhitungan kemudian modal pemilik dan

keuntungan dan rugi di bagi dua.

Dampak apa yang bapak

ketahui apabila konsumen

merasa puas dengan

pelayanan karyawan di

BMT Muara Utama?

nasabah yang sudah puas terhadap akad musyarakah,

biasanya merekomendasikan dan mengajak orang lain

sehingga akan meningkatkan nasabah.

Porsi dalam bentuk kekeluargaan artinya tidak ada ketentuan

porsi murni, pokoknya bisa berubah-ubah

Bagaimanakah biaya dan

proses pengajuan dalam

pembelian produk di BMT

Muara Utama?

Semua sama pada produk pembiayaan yaitu 1% yang

diberikan, biaya administrasi di BIF ini pengganti biaya

kertas print pembiayaan. Biaya administasi in bukan bunga.

Harapannya yaa nasabah banyak yang dateng.

Bagaimanakan pembagian

hasil di BMT Muara

Utama?

Nisbahnya menurut akad 50 : 50, tapi kembali ke tadi modal

yang dibutuhkan oleh nasabah, kalau memang kurang 70%

yaaa yang 70% itu untuk kita kalau untung. Jadi ya nasabah
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bebas menawar mau gimana, nanti kita sesuai kan

tawaranya, terus nanti nasabah kan merasa puas kalo bisa

tawar menawar kan akan berpengaruh pada masyarat lain

juga biar mau kesini. Yaaa maksimal lah kalau tidak

maksimal ya gak mungkin BMT Muara Utama berdiri

sampai sekarang. Kan pembiayaan ga hanya di musyarakah.

Pihak mana saja yang terkait

dalam pemberian modal

atau jasa yang diberikan

oleh BMT Muara Utama?

Perusahaan yang menjadi mitra BMT Muara Utama yaitu

perusahaan jenis misalnya BMT lain, terus CV PT. Kalau

individu malah jarang. Lokasi dari sisi kantor kita dijalur-

jalur strategis harapannya bisa meningkatkan performa

pembiayaan musyarakah dan dalam menyalurkan

pembiayaan musyarakah mudah dijangkau.

Perusahaan besar yaitu catering,CV kalau musyarakah itu

rata-rata pemodal besar. Lokasi dalam memperomosikan

strategis, kita udah ke pasar karena kegiatan perekonomian

disana, kita ke perusahaan tadi. Dalam menyalurkn produk

juga mudah dijangkau karena dipusat perekonomian.

Bagaimanakah cara promosi

yang dilakukan oleh

karyawan di BMT Muara

Utama?

Dengan marketing selling, door too door dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu musyarakah

dan bagaimana itu musyarakah. Memperkuat persaingan

dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik.

Kendala apa yang ditemui

saat melaukan promosi?

Menawarkan, mempromosikan dan mengenalkan kepada

masyarakat. Dalam memperkuat persaingan BMT Muara

Utama menjalankan prinsip-prinsip musyarakah dengan

sebenar-benarnya.

Produk apa yang

diutamakan dalam promosi?

Iya ada, tapi tidak sedetail dan jarang sekali melakukan

personal selling, dalam melakukan promosi masih belum

produkif dan masih dalam bentuk umum belum fokus ke

satu pembiyaan dalam hal ini harus ada yang menangkap

atau menanggapi baru nanti dijelaskan.

Bagaimanakah pelaksanaan Sudah dilaksanakan 100%, bahkan setiap bulan kita
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promosi yang sudah

dilakukan?

laksanakan memlalui media, bahkan media cetak seperti KR

walaupun tidak rutin tapi sekali tayang itu pengaruhnya luar

biasa dalam mengangkat citra kita.

Bagaimanakah tanggapan

masyarakat terhadap

produksi yang ditawarkan?

Menjelaskan langsung dengan brosur itu lebih bagus tapi

kami biasanya menunggu respon baru kita tanggapi

Keunggulan apa saja yang

Bapak ketahui dari produk

yang ditawarkan kepada

masyarakat Bagaimanakah

cara promosi yang

dilakukan oleh karyawan di

BMT Muara Utama?

Keunggulan musyarakah yaitu kerjasama antara BMT Muara

Utama dan mitra BMT jadi yang dibagikan itu bagi hasilnya

dan nisbahnya ditentukan diawal. Nisbah untuk penentun

bagi hasil misalnya mitra membutuhkan dana 10 juta dan

mitra sudah ada dana 30 juta. Jadi yang diputar adalah 40

juta untuk sebuah proyek atau usaha yang dijalankan. Dari

10 juta tadi keuntungan dapat di bagi dua bisa 50 : 50, 50 :

40, 70 : 30 kesepakatan dari awal.

Keunggulan produk apa saja

yang menjadi andalan

Bagaimanakah cara promosi

yang dilakukan oleh

karyawan di BMT Muara

Utama?

Keunggulan produk musyarakah itu di modalnya, modalnya

diperuntukkan untuk perusahaan yang kurangnya tidak

100% karena memang musyarakah pada dasarnya modal

bersama. Misalnya orang kalau beli rumah modalnya

kurang, walapuan dia sudah punya modal tapi tidak 100%

dari kita dan untuk keunggulan yang lainnya yaitu kerugian

ditanggung bersama artinya disepakati diawal. Kalau

misalkan rugi dan keuntungan disepakat diawal berapa

keuntungannya, kalau rugi musyarakah jelas di depan.

Apa yang bapak ketahui

kelemahan dari prosuk yang

ditawarkan?

Kelemahan itu dari sisi pelaporan yang disampaikan oleh

mitra, kita tidak bisa mengetahui secara valid keuntungan

sesungguhnya yang dibagi hasilkan versi dari anggota atau

mitra tersebut.

Kelemahannya akadnya itu sangat ghoib kebanyakan orang

yang butuh dana di Muara Utama walaupaun dia sudah

punya modal tetapi mereka bilang tidak ada dana sama
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sekali, padahal dia sudah punya Cuma kita tambah

kekurangannya. Tetapi ada beberapa yang tidak mau

transparan, akhirnya akad itu tidak jadi musyarakah tapi bisa

murabahah, bisa hiwalah itu kelemahannya. Kemudian untuk

kekurangannya yang lain, kebanyakan nasbaah tidak mau

menanggung kerugiannya. Makannya kalau rugi ditanggung

bersama kalau untung ya ditanggung bersama.

Ancaman ekternal apa yang

Bapak ketahui, sehingga

dapat menghambat

perkembangan BMT Muara

Utama?

Ancamannya eksternalnya dari luar lembaga lain, karena

memang ada BMT yang akad paling umumnya musyarakah.

Kalau di BMT Muara Utama mayoritas murabahah

Bagaimanakah strategi

dalam memasarkan produk

di BMT Muara Utama?

Yaaa strategis karena apa yaaa...kita udah ke pasar semua

kegiatan ekonomi disitu. Kita juga ke perusahaan, usaha

catering kita datangi untuk promosi dan sekaligus

melakukan sosialisasi. Karena yang kayak gitu gak mungkin

kalau gak butuh dana, pasti butuh dana.

Bagaimanakah cara Bapak

dalam memberikan

pemahaman kepada

masyarakat mengenai

koperasi syariah BMT

Muara Utama?

Salah satunya memperkenalkan untuk memberikan

pemahaman ke masyarakat, kita menjalin kerja sama dengan

instansi pemerintah, yaitu ke kalurahan dalam

mempromosikan dan memberikan sosialisasi kepada

masyarakat. Hal itu dilakukan saat ada kegiatan seperti saat

arian atau kegiatan ibu-ibu PKK



137

INFORMAN 4

Nama : Taufik Hidayat

Jabatan : Marketing BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan : November, 2017

Pertanyaan Jawaban

Sepengetahuan Bapak

bagaimanakah cara agar

masyarakat mengetahui

koperasi dan produk

syariah di BMT Muara

Utama?

Pelayanan yang pertama dari pihak marketing itu ramah

kepada anggota, memberikan pengetahuan tentang produk

musyarakah, dana cair dalam 2 hari, persyaratan mudah dan

cicilan sesuai produk ditambah nisbah. Bisa dicicil harian,

mingguan atau bulanan.

Bagaimanakah cara BMT

Muara Utama melakukan

promosi?

Periklanan itu menggunakan brosur, spanduk dan orang ke

orang atau personal

Bagaimakah cara

melakukan promosi di

BMT Muara Utama?

Untuk mengenakan produk musyarakah kepada masyarakat

itu dengan cara personal atau kelompok degan datang ke ibu-

ibu pkk atau datang rumah ke rumah

Sepengetahuan Anda,

Seberapa penting fungsi

masyarakat bagi BMT

Muara Utama?

Masyarakat merupakan peran yang sangat penting untuk

meningkatkan dan mengembangkan Bank Syariah Metro

Madani menjadi perbankan yang unggul dan berkembang.

Oleh karena itu pihak BMT Muara Utama harus mampu

menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah, salah

satunya pihak BMT Muara Utama memberikan pemahaman

yang tepat, hasil yang saling menguntungkan

Bagaimakah cara

melakukan sosialisasi di

BMT Muara Utama?

Sosialisasi selain pentingnya lembaga keuangan syariah

membuat calon nasabah menjadi tahu produk yang digunakan

adalah tabungan, penggadaian dan pembiayaan. Hal yang

sangat melatarbelakangi masyarakat menjadi nasabah adalah

ketertarikan nasabah, kemudahan produk yang digunakan dan

tidak menyusahkan nasabah serta pengetahuan nasabah
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tentang BMT Muara Utama. Kelebihan sistem oprasional

adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap beberapa

produk yang digunakan dan dibutuhkan oleh nasabah

sehingga nasabah merasa terbantu terhadap produk yang

nasabah pilih dan pembayaran yang nominalnya tidak

memberatkan nasabah

Bagaimanakah BMT

Muara Utama melakukan

inovasi produk?

Apa lagi dalam kondisi seperti itu, musyarakah sisi lain

memiliki cukup besar ancaman apanya kelemahan. Sementara

ancaman dari luar juga yaaa bisa dikatakan misalnya habis-

habisan, saya kira ini tidak menutup keumungkinan produk ini

semakin tidak bertahan lama karena pada posisi yang cukup

lemah, kekuatan tidak banyak dimiliki bahkan bisa dikatakan

kekuatan gak ada. Kelemahan ada peluangnya sedikit

ancamannya banyak, kalau ini didefinisikan produk juga

susah mau di pertahankan sulit maka strategi-strategi kalau

daya tariknya sudah lemah untuk dipertahankan juga sulit.
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INFORMAN 5

Nama : Wulandari

Jabatan : Teller dan Admin BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan : November, 2017

Pertanyaan Jawaban

Apa yang Anda ketahui

tentang perkembangan BMT

Muara Utama?

BMT yang usahanya sudah besar, kegiatan usahanya

dikelola oleh seorang manajer yang membawahi banyak

anggota atau pegawai untuk dapat menjalankan pekerjaanya

dengan baik dan lancar, manajer mengangkat dan menggaji

beberapa orang pegawai sesuai dengan keperluan

Apa yang Anda ketahui

tentang teknologi dan

kemampuan Anda dalam

menggunakan teknologi

tersebut?

Dulu saya tidak bisa komputeran, punya juga tidak tapi

sekarang saya sudah lumayan bisa karena saya kan di bagian

keuangdan, jadi lama-lama udah terbiasa pegang komputer

Bagaimanakah cara

pimpinan dalam

meningkatkan

Para pegawai sangat antusias sekali, biasanya dilaksanakan

3-6 bulan sekali sesuai agenda. Ya, ini gratis dan dana dah

dari Koperasi. Selain itu, sebagai pimpinan saya

menyarankan bagi karyawan yang mampu untuk kuliah dan

saran saya ini ditindaklanjuti sebagian karyawan meneruskan

sekolah di perguruan tinggi

Bagaimanakh cara Anda

untuk meningkatkan

kualitas SDM yang Anda

miliki?

Saya menyadari bahwa sebuah perusahaan dalam

menjalankan aktivitas mengikuti perkembangan teknologi.

Di sisi lain pekerjaan yang saya tekuni berhubungan

langsung dengan masyarakat, jadi mengimbangi  saya

memutuskan untuk melanjutkan kuliah.

Apakah Anda memiliki

kelemahan saat berhadapat

dengan konsumen atau

melakukan sosialisasi?

Kadang saya grogi saat menjelaskan kepada calon anggota

dalam memberikan informasi, kadang saya cenderung diam

dan akan menjawab apabila ditanya
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Apa yang dilakukan

perusahaan untuk

meningkatkan kualitas SDm

pada karyawannya?

Secara rutin, kami melakukan meeting pada karyawan setiap

satu bulan sekali dan mengirimkan dua karyawan untuk

mengikuti seminar yang dilakukan pemerintah, yang

nantikan informasi tersebut ditulasrkan ke karyawan lain.
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INFORMAN 6

Nama : Anik

Jabatan : Anggota BMT Muara Utama

Tanggal/Bulan : November, 2017

Pertanyaan Jawaban
Apa yang Anda rasakan
setelah menjadi anggota di
BMT Muara Utama?

Puas...puas banget yaaa. Saking lamane. Kalau disana itu
enak mbak kalau saya sudah selesai, aku butuh lagi to
tinggal telepon mbak dhiyah, pinjam segini besok langsung
diantar.

Hal apa yang membuat Anda
tertarik menjadi anggota di
BMT Muara Utama?

Awalnya saya kurang tertarik ikut BMT Muara Utama,
saya pikir produknya sama dengan BMT lainnya atau
bank-bank lainnya. Setelah diberitahu bahwa menjadi
anggota BMT Muara Utama yang nantinya hasil bagi
keuntung, baru saya tertarik

Bagaimanakah karyawan
BMT Muara Utama
melakukan sosialisasi dan apa
dampaknya?

Setelah BMT Muara Utama melakukan sosialisasi, saya
tertarik untuk menjadi nasabah karena mempunyai banyak
pilihan produk sesuai kebutuhan masyarakat, terdapat
pembiayaan, tabungan pendidikan dan penggadaian. Dan
pelayanan yang diberikan sangat baik dan maksimal
terhadap nasabah dan calon nasabah

Kendalaapa yang Anda temui
saat menjadi anggota BMT
Muara Utama?

Tidak pernah ada laporan laba rugi percetakan” dengan
tidak adanya laporan laba rugi yang diberikan mitra kepada
BMT Muara Utama mengakibatkan peluang terjadinya
risiko pembiayaan. Risiko yang terjadi yaitu keterlambatan
anggota dalam melakukan angsuran kepada BMT Muara
Utama.

Iya memang berakad cuman eeee seiring berjalannya itu
egak seperti itu. Katakanlah kalau laba rugi kita laporkan.
Harusnya umpamane dalam suatu saat kita ada kerugian
katakanlah kita nyetak terus rugi gitu yaaa..ha itu kan
memang harus dilaporkan kesana. Nantikan dikurangi atau
diapa gitu to. Gak seperti itu kalau selama ini aku.
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