
HASIL WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan Bapak Hari selaku Manager KJKS BMT Marhamah Wonosobo Pada Hari 

Selasa Tanggal 22 Februari 2017. 

 Tanya : Bagaimana proses perencanaan pembiayaan KJKS BMT Walisongo dalam 

menyalurkan pembiayaan? 

 Jawab : Dalam menentukan rencana pembiayaan, BMT sebagai pemilik dana 

harus melihat Pertumbuhan pembiayaan tahun sebelumnya tiap bulan akan 

dihitung dan jika pertumbuhan mencapai 20%, maka perencanaan pembiayaan 

tersebut dapat dikatakan berhasil, jika tidak tercapai maka tidak berhasil. 

Perencanaan ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti usaha ekonomi, 

pemerintah, dan jenis usaha nasabah. 

Dalam perencanaan pembiayaan juga harus memperhatikan kondisi 

persaingan pasar dalam hal mengenai produk yang ditawarkan maupun pelayanan 

yang diberikan. Oleh karena itu KJKS BMT Walisongo harus dapat meyakinkan 

calon nasabahnya mengenai produk dan layanan yang diberikan lebih baik dan 

menguntungkan dari pada pesaing. 

2. Wawancara dengan Bu Anis Teller KJKS BMT Marhamah Wonosobo Pada Hari 

Selasa Tanggal 22 Februari 2017. 

 Tanya : Persyaratan apa sajakah yang harus dilengkapi calon anggota dalam 

mengajukan pembiayaan di KJKS BMT Marhamah ? 

 Jawab : Untuk peryaratan pengajuan pembiayaan yang harus di lengkapi oleh 

calon anggota  adalah: 

a. Calon anggota datang langsung mengisi formulir pengajuan pembiayaan 

yang telah disediakan. 

b. Melampirkan fotocopy KTP Suami istri/fotocopy orang tua bila masih lajang. 

c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga (KK). 

d. Melampirkan fotocopy Agunan (BPKB/sertifikat atas nama Hak milik dan 

SPPT PBB). 

e. Bersedia untuk disurvei. 

 



3. Wawancara dengan Pak Azis selaku Marketing BMT Marhamah Wonosobo Pada 

Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2017. 

 Tanya : Bagaimanakah cara menilai kelayakan dari pengajuan 

pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Marhamah Wonosobo ? 

 Jawab : Analisis kelayakan dari pengajuan pembiayaan di KJKS BMT 

Marhamah  Wonosobo menggunakan analisis 5C, yaitu dengan tujuan 

untuk mengurangi tingkat kerugian dan mengetahui tingkat kelayakan 

terhadap pembiayaan yang diajukan calon anggota. Analisis 5C tersebut 

antara lain: 

a. Character Hal-hal yang dinilai dalam hal ini adalah iktikad, tingkat 

kepatuhan, hubungan dengan bank, motivasi usaha. Penilaian ini 

dilakukan untuk mengetahui sifat watak dari calon nasabah debitur. 

b. Capacity Penilaian ini memuat antara lain aspek manajemen, aspek 

pemasaran, aspek produksi, aspek sosial ekonomi serta aspek keuangan. 

Bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah debitur dalam 

menjalankan usaha. 

c. Capital Aspek yang dinilai adalah aspek permodalan yang memuat antara 

lain kondisi sumber dana untuk kegiatan usaha yang dikelola oleh 

nasabah debitur. Oleh sebab itu, pihak KJKS BMT Marhamah akan 

mengetahui sejauhmana kontribusi permodalan milik pribadi atau 

keluarga dari calon nasabah debitur terhadap usaha yang akan dibiayai. 

d. Collateral Penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan terhadap jaminan atau agunan yang ditawarkan oleh calon 

nasabah debitur. Biasanya jaminan ini berupa usaha yang dibiayai, 

sertifikat tanah, BPKB, dan tabungan yang dimiliki oleh calon nasabah 

debitur di KJKS BMT Marhamah.  

e. Condition of economy Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengetahui 

keadaan usaha, kebijakan pemerintah, serta kondisi ekonomi regional/ 

global. Oleh sebab itu, KJKS BMT Marhamah akan mengetahui apakah 

kondisi diatas berdampak baik, buruk, atau bahkan tidak berpengaruh 

terhadap usaha yang akan dibiayai. 

LAMPIRAN 
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