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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

Lampiran I: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran II: Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian dari Lokasi Penelitian 
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Lampiran III: Surat Pengantar Wawancara 

 

PENGANTAR WAWANCARA 

 

Perihal  : Permohonan Wawancara 

Lampiran : Satu (1) Berkas 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Nasabah 

BPRS Bhakti Sumekar 

Di_ 

Tempat  

 

Dengan Hormat, 

Salam silaturrahim semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Perlu saya beritahukan bahwa saya adalah Mahasiswa pada Program 

Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) 

Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun karya 

ilmiah (Tesis) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Nasabah Non Muslim Menggunakan Simpanan di BPRS Bhakti Sumekar”.   

 

Sehubungan dengan itu saya mohon dengan hormat atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk mengisi Kusioner Penelitian sebagaimana terlampir. 

Semua data tersebut hanya untuk penyusunan karya ilmiah (Tesis), bukan untuk 

dipublikasikan atau digunakan untuk kepentingan lainnya. Peran 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sungguh sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

Peneliti, 

 

Supriyadi 

       NIM 14913025 
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Lampiran IV: Pedoman Wawancara  

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini ! 

 

No. Pertanyaan 

1.  Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

    

2.  Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

    

3.  Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem yang memadai? 

    

4. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

    

5. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah Customer Service BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

    

6. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

    

7. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah sistem bagi hasil di BPRS Bhakti 

Sumekar menguntungkan nasabah? 

    

8. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah setoran awal di BPRS Bhakti Sumekar 

ringan? 

    

9. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah pembukaan tabungan di BPRS Bhakti 

Sumekar bebas biaya administrasi? 

    

10. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online?   

    

11. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi langsung kepada masyarakat? 

    

12. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, seberapa seringkah BPRS Bhakti Sumekar 

melakukan sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 
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13. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda?  

    

14. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

    

15. Menurut bapak/ibu/sdr/sdri, apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

    

 

Sumenep, 

 

 

 

        Ttd Informan 
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Lampiran V: Hasil Wawancara 
 

HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Ibu Alessandra  

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 1966 

c. Usia : 51 Tahun 

d. Jenis Kelamin : Perempuan 

e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Tionghoa 
g. Agama : Katholik 
h. Pendidikan : SD 

i. Pekerjaan  : Pedagang 
j.  Lama Bekerja : 20 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 2-3 Juta 
l.  Jumlah Tanggungan : 2 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sekitar tiga tahun yang lalu saya sudah menjadi nasabah. Tepatnya tahun 

2015 yang lalu” 

 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Karena menurut saya kalau nabung di BPRS pasti aman, karena sudah 

dijamin keamanannya. Setahu saya ada lembaga penjaminnya” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Di samping tabungan, saya juga punya kredit (pembiayaan) di sana 

(BPRS)” 

 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Tidak, di BPRS (Bhakti Sumekar) saja” 

 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Iya itu tadi, ada lembaga penjaminnya. Katanya kalau kita nabung di 

sana (BPRS Bhakti Sumekar) uang saya aman. Kalau hilang katanya 

diganti” 
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Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Kalu menurut saya sudah aman, karena dijamin oleh lembaga 

pemerintah (LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, red)” 

    

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada, saya pernah tanyakan ke karyawannya, katanya belum ada, 

mas” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah bagus, buktinya kalau saya melakukan transaksi sudah tidak ada 

kendala berarti” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Oiya mas, sangat ramah, kalau saya mau masuk ke dalam itu, biasanya 

security BPRS (Bhakti Sumekar)membukakan pintu untuk saya” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Iya sangat sopan santun mas, melayani nasabah dengan baik, kalau 

ditanya tentang produk-produk dijawab dengan baik” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Sangat antusias, saya pernah melakukan transaksi, pelayanannya 

ramah, baik sekali” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Jelas menguntungkan, walaupun tidak banyak, ya ada la mas” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Ketimbang yang lain (bank lainnya, red) saya kira BPRS (Bhakti 

Sumekar) lebih ringan, hanya sepuluh ribu (rupiah, red) saja mas” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi?  

“Tidak ada sama sekali, bebas mas” 
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10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 

“Kalau itu saya kurang tahu mas, soalnya saya tidak bisa pakai internet” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Ada, biasanya saya diberi tahu sama pak RT kalau ada sosialisasi dari 

BPRS (Bhakti Sumekar), biasanya kalau ada produk baru” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Kalu aktif sih tidak terlalu, tetapi sosialisasi itu ada” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Sangat dekat sekali mas, jalan kaki bisa” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Menurut saya sangat strategis lah, letaknya dekat pasar, di pinggir 

jalan juga” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Mudah sekali mas, saya saja kalau ke sana (kantor BPRS Bhakti 

Sumekar, red) cukup jalan kaki saja” 

    

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Bapak Josep 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 25 Januari 1978 

c. Usia : 39 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Laki-Laki 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Tionghoa 

g. Agama : Protestan 
h. Pendidikan : SMA 
i. Pekerjaan  : Pengusaha 
j.  Lama Bekerja : 5-6 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 5-7 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 4 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Kira-kira tahun 2015 mas, sejak saya mengajukan kredit (pembiayaan)” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Tidak ada bunganya mas, kalau nabung tidak ada biaya bulanannya 

kalau di bank lain kan ada” 

 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan saja. Oh iya, iya saya juga punya kreditan (pembiayaan)” 

 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Ada juga di BNI, BRI juga ada mas” 

 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Kalau BPRS (Bhakti Sumekar) itu enaknya tidak ada biaya 

administrasinya mas, biaya bulanan juga tidak ada” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Sudah bisa dibilang nyaman la mas, ruangannya ber-AC, luas juga, 
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kalau berbicara aman saya kira sudah aman, kan dijaga satpamnya” 

    

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Kalau itu saya belum tahu ya, soalnya saya kalau mengambil uang 

(penarikan uang, red) langsung datang saja ke kantornya” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah bagus kok, tidak ada kendala berarti” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Sangat ramah mas, senyum kalau ketemu saya, apalagi kalau saya 

datang langsung dibukakan pintu oleh security-nya” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Sangat sopan santun, namanya juga karyawan ya, ya sudah seharusnya 

begitu, bagus pokoknya mas” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Iya ramah, kalau melayani itu cekatan, saya saja kalau melakukan 

penarikan tunai uangnya dihitung sedemikian rupa, kalau sudah pas 

ngitungnya baru diberikan ke saya” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Saya kira cukup menguntungkan, tetapi tergantung saldo tabungannya 

mas, kalau saldonya banyak bunganya (bagi hasilnya, red), kalau sedikit 

ya sedikit juga hasilnya” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Sudah termasuk ringan mas, dengan sepuluh ribu rupiah, kita sudah 

bisa nabung dan dapat buku (rekening,red) lagi” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi?  

“Gratis mas, tanpa biaya apapun, saya pas buat tabungan itu hanya 

menyetor uang lima puluh ribu (rupiah, red)saja, itu merupakan saldo 

awal saya menabung mas” 

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 
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promosi melalui media online? 

“Ada, saya tahunya di face book mas, di situ ada pokonya BPRS Bhakti 

Sumekar, ada informasi-informasi di situ” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Secara langsung ada, tetapi tidak terlalu sering, hanya saja ada ;ah 

mas, biasanya karyawannnya yang ke sini” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Kalau aktif sih tidak terlalu, ya ada lah, biasanya dalam bentuk spanduk 

atau semacamnya mas” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Sangat dekat sekali, kurang lebih seratus meter dari sini (dari rumah 

yang bersangkutan, red)” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Kalau menurut saya cukup strategis la, dekat sini (dari rumah yang 

bersangkutan, red) ada pasar, setelah pasar itu sudah BPRS (Bhakti 

Sumekar)” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Mudah sekali, jalan kaki bisa” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Ibu Cristina 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 23 Maret 1961 

c. Usia : 56 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Perempuan 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Madura 

g. Agama : Katolik 
h. Pendidikan : SD 
i. Pekerjaan  : Pedagang 
j.  Lama Bekerja : 5-6 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 2-3 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 3 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sejak tahun 2014 yang lalu mas” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Karena ada bunga (keuntungan) nya mas. Setiap bulan ada keuntungan 

yang saya dapatkan. Ya tergantung banyaknya saya nabung” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Pembiayaan juga (selain tabungan) ada mas” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Tidak ada, jauh mas. Di BPRS saja (punya tabungan)” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Setiap bulannya ada keuntungan bunga (bagi hasil) yang saya dapatkan 

dari tabungan saya” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Bisa dibilang nyaman, soalnya (ruangan) kantornya luas, nyaman kalau 

menunggu antrian, tidak jenuh mas, kalau aman pasti aman, pasti ada 

yang jaga yaitu bagian keamanannya” 
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2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada mas” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah cukup memadai, itu bisa dilihat pada hari-hari biasa, meskipun 

ramai orang tetapi tetap jalan prosesnya” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Menurut saya sudah baik kok mas, sudah sesuai dengan pekerjaannya” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Iya sudah cukup sopan santun, bisa melayani nasabah dengan 

baik,cekatan juga mas ” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Sangat antusias saya kira, nasabah saya lihat sudah dilayani dengan 

baik dan benar mas” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Sangat menguntungkan, tetapi kembali ke kitanya (nasabah, red), kalau 

kita menabung banyak ya banyak juga hasilnya, kalau sedikit ya sesuai 

juga mas” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Sangat ringan, kemarin saya membukakan tabungan untuk anak-anak, 

tapi saya lupa namanya (tabungan siswa, red), itu malah saldo 

pertamanya hanya seribu (rupiah, red), kalau yang saya tabungan biasa 

(tabungan barokah, red) sepuluh ribu (rupiah, red)” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi?  

“Tidak ada sama sekali mas, kita cukup menyetor saldo awal saja, itu 

saldo kita, bukan biaya administrasi” 

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 

“Kalau promosi saya kira sudah ada, tetapi kalau secara online saya 

kurang tau mas” 
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11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Sosialisasi ada, seminggu yang lalu ada karyawan BPRS (Bhakti 

Sumekar) ke sini, menawarkan produk baru, (produk) penyaringan air” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Saya lihat ada sih, misalnya itu di depan kantornya ada spanduk dan 

semacamnya itu, selain itu ada juga brosur yang menarik” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Sangat dekat mas, kurang lebih seratus meteran lah, saya biasa naik 

sepeda pancal (sepeda ontel, red) atau kadang naik sepeda motor mas 

kalau terburu-buru” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“BPRS (Bhakti Sumekar) ini letaknya sangat strategis, dekat pasar, kalau 

tidak seperti itu saya kira sulit dijangkau, selain itu letaknya juga di 

persimpangan jalan raya” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Kan letaknya di pinggir jalan, sudah tentu sangat mudah diakses mas” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Mas David 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 11 Mei 1991 

c. Usia : 26 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Laki-laki 
e. Status  : Belum Menikah 
f. Suku/Etnis : Tionghoa 

g. Agama : Protestan 
h. Pendidikan : SMA 
i. Pekerjaan  : Pedagang 
j.  Lama Bekerja : 2-3 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 2-3 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 1 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sudah lumayan lama mas, tahun 2013 kira-kira” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Kalau saya baca, bank syariah katanya untuk muslim saja, tapi 

kenyataannya saya bisa nabung (walaupun bukan muslim)” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan saja mas, namanya “barokah”” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Tidak ada” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Awalnya saya kira bank BPRS hanya untuk muslim saja, setelah saya 

tanyakan saya juga boleh” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Nyaman mas, meskipun ruangannya sederhana tapi enak sejuk mas, 

hehe, kalau keamanan sih saya kira sudah aman, pasti aman, makanya 

saya lebih memilih BPRS (Bhakti Sumekar) mas, kan milik Pemerintah, 

jadinya saya merasa aman saja” 
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2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada, atau mungkin belum ada ya mas, saya kurang tahu, hehe” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah memadai, cepat kok mas prosesnya, saya kalau transaski tidak 

sampai lima menit, nuggu sebentar, sudah” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Sudah baik dan ramah mas, membukakan pintu dengan ramah, 

kebetulan saya juga kenal dengan security-nya” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Sudah bagus mas, sopan santun melayaninya, orangnya juga cantik 

mas, hehe” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Sangat ramah, bisa melayani nasabah dengan baik, antusias juga, 

pokoknya melayani orang itu bagus mas tellernya” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Iya menguntungkan mas, saya bisa melihat bagi hasilnya itu setiap 

bulannya, karena biasanya dimasukkan langsung ke rekening saya di 

akhir bulan, setahu saya begitu mas” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Kalau dibandingkan dengan bank lain, saya kira BPRS (Bhakti 

Sumekar) lebih ringan mas, hanya sepuluh ribu (rupiah) kita sudah bisa 

punya tabungan, itu setoran awalnya mas, kalau setiap bulan mau 

menyetor berapapun boleh saja, tapi minimal sepuluh ribu (rupiah) mas” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi? 

“Kalau dibandingkan dengan BMT (Baitul Mal wa at-Tamwil, red) saya 

kira lebih bagus mas, kalau di sana (BMT, red) ada biaya tabungan lima 

ribu (rupiah), la kalau di sini (BPRS Bhakti Sumekar, red) tidak ada sama 

sekali”  

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 
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promosi melalui media online? 

“Oiya ada mas, saya coba browsing si internet ada tuch, tapi kurang 

update mas, maksudnya beritanya jarang ada yang baru” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Kalau sosialisasi pasti ada, la saya ini menabung awalnya ya didatangi 

karyawan BPRS (Bhakti Sumekar), namanya.. (sambil menyebutkan 

nama) dia juga teman saya, dia yang ngajak saya menabung di sana 

(BPRS Bhakti Sumekar, red)” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Promosi atau sosialisasi pasti ada, biasanya yang saya tahu ya lewat 

brosur-brosur kecil tuch mas, tapi cukup menarik juga, berwarni warni” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Sangat dekat sekali mas, pokoknya enak la mas, bisa kapan saja ke sana 

(BPRS Bhakti Sumekar, red), soalnya kan dekat” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Saya kira lumayan strategis, karena dekat dengan pasar tradisional 

mas, banyak orang ke sana (BPRS Bhakti Sumekar, red) kalau hari 

Selasa, soalnya hari pasaran mas, jadinya banyak orang” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Sangat mudah, saya kalau mau ke sana tinggal ajlan saja, dekat kok 

mas, tidak sampai lima menit” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Bapak Alex 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 25 November 1969 

c. Usia : 47 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Laki-laki 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Jawa 

g. Agama : Protestan 
h. Pendidikan : Sarjana 
i. Pekerjaan  : Guru PNS 
j.  Lama Bekerja : 20 Tahuan 

k. Penghasilan Perbulan : 4-5 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 4 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sejak tahun 2014 mas” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Awalnya saya punya kredit, untuk mempermudah bayarnya saya juga 

nabung mas sedikit-sedikit” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan ada, kreditan (pembiayaan) sudah selesai, tapi ini baru 

ngajukan (pembiayaan) lagi mas” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Di BRI ada, mas” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Adanya keuntungan mas dari yang kita tabung, selain itu juga sistem  

keuanganya dijamin oleh lembaga pemerintah” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Sudah nyaman, kalau aman pasti aman, saya baca di sana (kantor BPRS 

Bhakti Sumekar, red) ada lembaga penjaminnya (LPS, Lembaga 

Penjamin Simpanan), dari situ saya yakin, kalau ada apa-apa dengan 
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uang saya tidak akan hangus” 

    

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada mas” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah lumayan bagus, walaupun kadang terjadi antrean yang panjang, 

karena banyaknya orang (melakukan transaksi, red), tetapi secara 

keseluruhan sudah bagus lah” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Sudah, sudah baik dan ramah mas, sesuai dengan prosedur” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Sudah berbuat sopan santun, tidak ada kendala apapun, sudah melayani 

nasabah dengan benar” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Sangat antusias mas, ramah pasti,akrena langsung berhubungan dengan 

nasabah, saya lihat sendiri, bagus kok cara kerjanya” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Menguntungkan pasti, walaupun tidak banyak sih mas, tetapi tetap 

menguntungkan, ada bunga (bagi hasil, red) nya setiap bulan, saya 

kadang kalau akhir bulan ngecek itu, ada masuk” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Jika dibandingkan dengan yang lain, saya lihat lebih murah lah, kalau 

tabungan, itu hanya sepuluh ribu (rupiah), tapi banyak sih mas, nama-

nama tabungannya, saya jiga punya tabungan TAHARA (Tabungan Hari 

Raya, red), itu saya buatkan untuk karyawan saya yang muslim, untuk 

lebaran mas” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi? 

“Tidak ada sama sekali mas, berapapun nabungnya tidak ada biayanya 

mas, cukup saldo awalnya saja, katanya sepuluh ribu (rupiah) sudah bisa 

nabung, tapi saya kemarin nabung, setoran awalnya saya lima ratus ribu 
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(rupiah)”  

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 

“Ada, saya tahunya dari anak saya, pas mau nabung itu anak saya saya 

suruh nyari di internet untuk tahu apa itu BPRS (Bhakti Sumekar), 

ternyata memang ada, kan sekarang banyak investasi abal-abal mas” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Kadang-kadang mas, nah ini saya tahu BPRS (Bhakti Sumekar) dari 

orang yang datang ke sini, ya mungkin karyawannya” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Kalau kreatif itu relatif mas, tapi ada, seperti spanduk, oiya ada juga 

brosur-brosur tuch mas, biasanya itu adanya di kantor” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Sangat dekat, ini kalau saya mau menabung saya cukup nyuruh 

karyawan saya ke sana (kantor BPRS Bhakti Sumekar, red), jalan bisa, 

tapi kadang saya nyuruh pakai motor saja, biar lebih cepat” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Strategis, dekat dengan pasar dan toko-toko juga, di sini kan banyak 

toko mas, slain saya banyak juga tetangga-tetangga saya yang ke sana, 

karena letaknya yang cukup strategis” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Saya kira sangat mudah, karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari 

masyarakat, toko saya ini kan juga dekat” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Ibu Margareta 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 12 Februari 1961 

c. Usia : 56 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Perempuan 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Jawa 

g. Agama : Protestan 
h. Pendidikan : Sarjana 
i. Pekerjaan  : Guru PNS 
j.  Lama Bekerja : 20 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 5-6 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 4 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sejak tahun 2009 saya sudah bergabung (menjadi nasabah) di BPRS” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Ada keuntungannya” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan, deposito juga ada, kalau ada uang lebih tapi dek” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Ada di BRI” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Saya kan punya deposito, nah biasanya keuntungannya saya dapatkan 

stiap bulannya, ya tergantung banyaknya (nominalnya) dek” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Menurut hemat saya sudah aman, dana yang kita investasikan sudah 

dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan, red) kan, selain itu 

kantornya juga ruangannya luas” 
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2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Setahu saya belum ada itu, karena ATM menunjang ketika kita sangat 

membutuhkan uang, tetapi di BPRS (Bhakti Sumekar) kan belum ada” 

    

3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah, sudah sangat baik, tidak ada kendala dalam melakukan 

transaksi” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Sangat baik dek, kalu dibilang ramah ya ramah, karena memang harus 

seperti itu, kalau security-nya sangar kan takut orang, hehe” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Iya sudah bagus dek, dalam pelayanan sudah sangat melayani, saya 

seminggu yang lalu dari sana (kantor BPRS Bhakti Sumekar, red), 

rencananya mau ngambil kreditan (pembiayaan, red), ya itu, dilayani 

dengan baik, cukup sopan santun lah” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Begitu pun dengan tellernya, sudah sangat baik, ramah dan antusias 

juga” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Oo iya, tentu, saya juga punya deposito di sana, sedikit kok, tapi saya 

bisa lihat bunga (bagi hasil, red) nya itu setiap bulannya, karena 

langsung masuk ke tabungan. Ada walaupun tidak terlalu besar” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Sangat ringan, kalu tabungan biasa itu setoran awlanya hanya sepuluh 

ribu (rupiah), tapi kalau deposito minimal saju juta (rupiah)” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi?  

“Kalau tabungan biasa tidak ada sama sekali, perbulannya juga tidak 

ada, tetapi kalau deposito itu ada, itu pun hanya untuk biaya materai 

satu” 

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 
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“Kalau itu saya tidak tahu dek, ndak pakai internet saya” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Ada, tapi jarang, biasanya itu kalau ada pas ada acara arisan ibu-ibu, 

biasanya karyawannya yang sosialisasi, biasanya kalau ada produk 

anyar (baru, red)” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Aktif sih tidak, tapi ada lah” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Dekat kok, dijalan besar dekat pasar itu kantornya, sama kantor saya 

juga dekat” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Cukup strategis, dekat dengan keramaian” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Ya tentu mudah, kan kantornya dekat rumah, dengan kantor saya juga 

dekat, jadi kapan mau ke BPRS (Bhakti Sumekar) tinggal ke sana saja” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 

 

Ttd Informan 

 

 

(…………………) 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Bapak Samuel 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 16 Maret 1960 

c. Usia : 57 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Laki-laki 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Madura 

g. Agama : Konghucu 
h. Pendidikan : SD 
i. Pekerjaan  : Pedagang 
j.  Lama Bekerja : 6-7 Tahun 

k. Penghasilan Perbulan : 2-3 Juta 

l.  Jumlah Tanggungan : 3 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Kira-kira tahun 2010” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Ada keuntungannya. Biasanya perbulan ada itu” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan, baru-baru ini mencoba deposito sedikit” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Tidak ada” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Awalnya sih saya nabung ada keuntungannya, katanya karyawannya 

(saya) disuruh depositokan saja, ya saya coba deposito” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Cukup nyaman,ruangan kantornya luas, pelayanannya baik” 

    

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada” 
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3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah cukup memadai” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Iya cukup ramah, baik juga” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Iya sangat sopan santun, melayani dengan sepenuh hati saya kira” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Iya sama dengan karyawan lain, penuh antusias, ramah dan telaten 

dalam melayani nasabah” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Sangat menguntungkan, ada. Ya tergantung berapa uang kita (yang 

ditabung, red), kalau banyak ya banyak juga hasilnya, tapi kalau sedikit 

masak mau minta banyak, hehe” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Bisa dibilang ringan sih, hanya sepuluh ribu (rupiah) untuk setoran 

pertama, selanjutnya bebas berapa saja boleh” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi? 

“Bebas alias gratis”  

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 

“Kalau itu saya kurang tahu, tapi zaman sekarang kalau tidak dengan itu 

(media online, red) ya tidak bisa” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Ada, biasanya kalau ada produk baru itu langsung mendatangi kepala 

desa, nanti kepala desa yang menyuruh kami berkumpul dalam rangka 

sosialisasi itu” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 
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“Aktif sih tidak terlalu, tetapi ada mas” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 

“Tidak terlalu jauh, paling sepuluh menit sampai” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Iya, soalnya sudah benar ada di dekat keramaian pasar” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Mudah sekali, tinggal mendatangi kantornya, beres” 

    

 

 

Sumenep,...,...........2017 
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HASIL WAWANCARA NASABAH NON MUSLIM 

 BPRS BHAKTI SUMEKAR 

 

 

Profil Informan 

a. Nama : Ibu Bertha 

b. Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 22 November 1984 

c. Usia : 34 Tahun 
d. Jenis Kelamin : Perempuan 
e. Status  : Menikah 
f. Suku/Etnis : Madura 

g. Agama : Protestan 
h. Pendidikan : SMA 
i. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
j.  Lama Bekerja : - 

k. Penghasilan Perbulan : - 

l.  Jumlah Tanggungan : 2 
m. Alamat : Sumenep 

 

  

# 

 

Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Sejak tahun 2013” 

#  Mengapa Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memilih menabung di BPRS Bhakti 

Sumekar? 

 “Tidak ada biaya bulanan, kalau di bank lain ka nada” 

#  Apa sajakah produk-produk  yang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri miliki di BPRS 

Bhakti Sumekar?  

 “Tabungan saja, tabungan barokah” 

# Apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri juga menjadi Nasabah di bank lainnya? Jika 

iya, sebutkan yang lainnya! 

 “Ada di BRI” 

# Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

menabung di BPRS Bhakti Sumekar? 

 “Kalau di BPRS tidak ada biaya pembuatan rekening, setiap bulan juga 

tidak ada potongan biaya. Ini enaknya” 

 

Kinerja BPRS Bhakti Sumekar 

 

1. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

ruangan yang aman dan nyaman? 

“Sudah nyaman, adem, aman juga, ada security yang menjaga” 

    

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 

“Tidak ada” 
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3. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar memiliki 

sistem internet yang memadai? 

“Sudah sangat memadai, walaupun kadang terjadi mati lampu, kalau 

sudah begitu, interetnya tidak jalan, katanya seperti itu” 

    

4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Security BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan baik dan ramah? 

“Sangat ramah dan baik, menyapa duluan biasanya, terus ditanyakan 

mau apa, atau ada perlu apa, begitu” 

    

5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Customer Sevice BPRS Bhakti 

Sumekar melayani nasabah dengan sopan dan santun? 

“Sangat bagus lah, sopan santun” 

    

6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah Teller BPRS Bhakti Sumekar 

melayani nasabah dengan ramah dan antusias? 

“Bagus kok, sudah bisa dikatakan ramah dan antusias” 

    

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar 

menggunakan sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah? 

“Iya menguntungkan, walaupun sedikit” 

    

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah setoran awal di BPRS Bhakti 

Sumekar ringan? 

“Ringan mas,tidak sampai seratus ribu (rupiah)” 

    

9. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah pembukaan tabungan di BPRS 

Bhakti Sumekar bebas dari biaya administrasi? 

“Tidak ada, bebas biaya administrasi”  

    

10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah  BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

promosi melalui media online? 

“Mungkin ada, tapi kurang tahu juga ya mas” 

    

11. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat? 

“Ada, tapi tidak terlalu sering” 

    

12. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar melakukan 

sosialisasi dan promosi secara aktif dan kreatif? 

“Aktif sih tidak terlalu, tapi ada, biasanya kalau sosialisasi itu nyebarkan 

brosur saja” 

    

13. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar dekat 

dengan rumah Anda? 
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“Bisa dibilang dekat sih, tidak sampai sepuluh menit perjalanan” 

    

14. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah BPRS Bhakti Sumekar terletak di 

lokasi yang strategis? 

“Sangat strategis, terletak di samping pasar, jadi gampang nabungnya” 

    

15. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/Sdri apakah lokasi BPRS Bhakti Sumekar mudah 

diakses? 

“Ya mudah, tinggal ke sana saja, sudah selesai” 
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Lampiran VI: Daftar Gambar 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Penulis bersama Kabag. 

Pembiayaan Konsumtif dan Funding 

Gambar 2: Tampak dari dalam 

Kantor BPRS Bhakti Sumekar 

Gambar 3: Tampak dari luar pintu 

masuk kantor BPRS Bhakti Sumekar 

Gambar 4: Tampak dari luar Gedung 

Kantor BPRS Bhakti Sumekar 
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Lampiran VII: Daftar Riwayat Hidup 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama  : Supriyadi, S.E.I., M.E. 

Tetala : Sumenep, 15 September 1990 

Alamat  : Jl. Raya Gapura, Dsn. Salosa Ds. Paberasan Kec. Kota Sumenep  

   Kab. Sumenep Prov. Jawa Timur 

Nomer HP  : 082307366619 

Email  : basyaalbashri15@gmail.com 

 

Pendidikan: 

No. Tingkat Pendidikan Lembaga  Tahun Lulus 

1. SD/Sederajat MI Al-Karimiyyah 2002 

2. SMP/Sederajat Ponpes. Al-Amien Prenduan 2005 

3. SMA/Sederajat Ponpes. Al-Amien Prenduan 2008 

4. Sarjana STAI Al-Azhaar 2013 

5. Pascasarjana  UII Yogyakarta 2018 

 
 

mailto:basyaalbashri15@gmail.com

