
LAMPIRAN 

 

A. Wawancara Dengan Koordinator Cabang (Eko Yuli Setyawan) 

Peneliti  : apa arti kualitas pelayanan menurut bapak? 

Narasumber  : kualitas pelayanan adalah sevice exellent 

 atau pelanayan prima supaya 

 anggota nyaman dan senang datang/menjadi    

anggota BMT HARAPAN UMAT. 

Peneliti  : sejauh mana kualitas pelayanan yang sudah 

  diberikan ke anggota? 

Narasumber  : kualitas sejauh ini sudah mencapai 90%. 

Peneliti  : bagaimana menangani kredit macet? 

Narasumber  : dengan cara komunikasi lebih intens dan 

  diberi surat teguran. 

Peneliti  : bagaimana meningkatkan strategi 

  pendapatan? 

Narasumber  : menyeimbangkan antara likuiditas dan 

  tentunya melakukan pembiayaan yang 

aman sebanyak-banyaknya. 

Peneliti  : langkah apa yang diambil untuk  

 meningkatkan kualitas pelayanan? 

Narasumber  : cara yang dilakukan BMT adalah dengan 

  melakukan pelatihan service excellent. 

Penelitti  : apa komitmen yang berlaku di BMT? 

Narasumber  : dengan cara menjaga nama baik BMT dan 

 melayani masyarakat dalam sektor   perekonomian 

dengan sistem syari’ah.  

Peneliti  : apa saja tugas yang diemban koordinator 

 cabang? 

Narasumber  : 

a) Bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan di BMT. 

b) Memberikan arahan kepada karyawan BMT untuk 

pencapaian target kantor cabang pembantu. 

c) Mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh kantor pusat 

 

B. Wawancara Dengan Teller (Siti Qoidatu Mas Rufah) 

 

Peneliti : Apa arti kualitas pelayana menurut teller? 



Narasumber : kuualitas pelayanan adalah standar yang harus di npenuhi 

 ketika berhadapn dengan anggota yaitu senyum, sapa, dan 

  salam. 

Peneliti : sejauh mana memberikan pelayanan saat anggota 

 menabung, membayar angsuran dan penarikan? 

Narasumber : pertama kita tersenyum kemudian menjawab salam dan 

  memberikan slip sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

 anggota. 

Peneliti : pelayanan seperti apa yang diinginkan anggota? 

Narasumber : pelayanan yang ramah, murah senyum dan memuaskan. 

Peneliti : apakah sudah terpenuhi pelayanan yang terbaik selama 

 ini? 

Narasumber : alhamdulillah sudah 

Peneliti : apa yang dilakukan ketika pelayan yang diberikan belum 

 maksimal? 

Narasumber : melakukan pelatihan mengenai service excellent. 

Peneliti : saat kredit macet apa yang akan dilakukan oleh pihak 

 BMT? 

Narasumber : memberi surat teguran sambil silaturahmi ke anggota, 

 diingatkan dan pendekatan ekstra. 

Peneliti :bagaimana cara menjelaskan anggota jika anggota tersebut 

 belum paham tentang sistem pem bayaran angsuran ? 

Narasumber : dijelaskan dengan bahasa orang awam agar mudah 

 diterima dengan anggota. 

Peneliti :apa langkah yang ditempuh supaya menarik anggota 

 supaya menabung ataupun berinvestasi? 

Narasumber : dengan cara melakukan promosi-promosi  dan jangan 

 malu bersosialisasi 

Peneliti :Apa saja tugas yang harus dilakukan seorang teller? 

Narasumber : 

a)  Transaksi pembukaan tabungan, deposito. 

b) Membuat akad pembiayaan jika ada anggota/calon anggota yang 

ingin membuka pembiayaan. 

c) Menerima setoran simpanan, angsuran dan transaksi 

pengambilan. 

Peneliti :Berapa jumlah anggota yang dimiliki BMT HARAPAN 

 UMAT saat ini? 

Narasumber : saat ini BMT HARAPAN UMAT Kcp Sleko pada bulan 

 Mei 3.728 anggota. 



 

C. Wawancara dengan marketing BMT hArAPAN UMAT Kcp Sleko 

Pati ( Iqbal Agus Gumilar) 

 

Peneliti :apa arti kualitas pelayanan menurut marketing? 

Narasumber : melayani anggota senyaman mungkin 

Peneliti : apa tugas yang diemban marketing? 

Narasumber :  

 Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan 

mengenai produk pembiayaan. 

 Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra 

melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan 

lapangan). 

 Mengupayakan kelengkapan syarat. 

 Melakukan analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil 

wawancara dan kunjungan lapangan. 

 Melakukan monitoring angsuran mitra. 

 Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis 

atas keterlambatan angsuran mitra. 

 Menagih angsuran yang terlambat membayar. 

 Membuat rencana/jadwal kolekting harian, mingguan, dan 

bulanan. 

 Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk 

menjemput simpanan/angsuran pembiayaan. 

 Menghitung seluruh uang yang dijemput. 

 Membuat daftar angsuran seluruh anggota yang menyetorkan 

uangnya. 

 Menyerahkan kepada teller, dan memastikan seluruh setoran 

tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan 

dengan uang yang diserahkan 

Peneliti : stategi apa yang dilakukan untuk menarik minat anggota 

 untk menabung di BMT? 



Narasumber : melakukan promosi-promosi dan menawarkan terutama 

  dari teman dan keluarga. 

Peneliti : pelayanan seperti apa yang diberikan kepada anggota: 

Narasumber : pelayanan dengan ramah dan senyaman mungkin 

Peneliti : bagaimana cara memenuhuni target? 

Narasumber : lebih giat dalam mencari pembiayaan aman dan 

 melakukan tagihan ekstra. 

Peneliti :sudahkah anda melayani anggota dengan baik? 

Narasumber : alhhamdulillah sudah 
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