
 



 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

  



PANDUAN WAWANCARA 

Wawancara kepada kepala Pasar Juwana : 

1. Tanya : Assalamu’alaikum Wr. Wb 

2. Tanya : Maaf pak, minta waktunya sebentar.. 

3. Tanya : bagiamnakan sejarah mengenai pasar juwana itu pak? 

4. Tanya : Kemudian untuk pengelolaan pasar, apakah dikelola oleh pemerintah 

daerah? 

5. Tanya : Kemudian untuk struktur organisasi yang ada dipasar juwana ini  bagaimana 

pak? 

6. Tanya : Ada berapa semua pedagang yang berjualan di pasar juwana pak? 

7. Tanya : ada berapakah pedagang cina ( etnik tionghoa ) yang berdagang di pasar 

juwana ? 

8. Tanya : Kira-kira Kebanyakan para pedagang cina berdagang apa pak ? 

9. Tanya : Ya sudah pak, terima kasih atas informasinya. 

10. Tanya : Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PANDUAN WAWANCARA 

 

Para pedagang etnik tionghoa yang memilih jasa perbankan  syariah : 

 

1. Tanya: Assalamu’alaikum Wr. Wb 

2. Tanya: Maaf Bapak/Ibu/Saudara, mengganggu waktunya sebentar 

3. Tanya: Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

4. Tanya: Apakah anda Pernah memanfaatkan lembaga baik non-bank ataupun lembaga 

keuangan perbankan syariah untuk mengatasi masalah permodalan dalam usaha anda? 

5. Tanya: Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah 

6. Tanya: Apakah saat ini anda sedang memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah? 

7. Tanya: Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

8. Tanya: Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana Bapak/Ibu/Saudara? 

9. Tanya: Sistem yang ditawarkan bagaimana Bapak/Ibu/Saudara? 

10. Tanya: Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

11. Tanya: Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional Bapak/Ibu/Saudara? 

12. Tanya: Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

13. Tanya: Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa 

Bapak/Ibu/Saudara? 

14. Tanya: Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

Bapak/Ibu/Saudara? 

15. Tanya: Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudari produk bank syariah bervariasi ? 

16. Tanya: Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I informasi terkait bank syariah sudah 

diinfokan ke berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas 

menengah ke bawah ? 

17. Tanya: Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

18. Tanya: Assalamu’alaikum 

 

 

 

 



Data Wawancara 

 

Nama  : Bapak Budi Hartono 

Jabatan : Kepala Pasar Juwana 

Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016 

Jam   : 10.15 – Selesai  

 

Peneliti  :  Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Narasumber   :  Waalaikum Salam Wr. Wb 

Peneliti :  Maaf pak, minta waktunya sebentar.. 

Narasumber :  Ya, Mbak nggak apa-apa, silahkan.. 

Peneliti :   Bagiamnakan sejarah mengenai pasar juwana itu pak? 

Narasumber :  Untuk sejarah pasar nanti saya akan kasih dokumentasinya mbak. 

Peneliti : Kemudian untuk pengelolaan pasar, apakah dikelola oleh  pemerintah 

daerah? 

Narasumber   : Ya mbak, pasar juwana merupakan pasar yang dikelola oleh pemerintah 

daerah. 

Peneliti :  Kemudian untuk struktur organisasi yang ada dipasar juwana ini  

bagaimana pak? 

Narasumber   : Untuk struktur organisasi, nanti juga kan saya kasih dokumntasinya mbak, 

berupa buku mengenai sejarah, struktur organisasi, jumlah pedagang, dan 

lain sebagianya, nanti ada semua mbak. 

PenelitI :  Ada berapa semua pedagang yang berjualan di pasar juwana pak? 

Narasumber :  Mengenai jumlah pasar kira-kira ada sekitar 1.800 lebih mbak, nanti bisa di 

lihat di buku dokumentasi pasar juwana mbak. 

Peneliti   :  Ada berapakah pedagang cina ( etnik tionghoa ) yang berdagang di pasar 

juwana ? 

Narasumber  :  Wah kalau untuk pedagang cina yang ada di pasar juwana kami kurang tahu 

mbak, karna kami tidak menggolongkan pedagang berdasarkan keturunan 

ataupun agamanya mbak. Tapi, bisa dikira-kira atau bisa dilihat dari 

fisiknya mbak. 

Peneliti   :  Kira-kira Kebanyakan para pedagang cina berdagang apa pak ? 



Narasumber :  Ya, seperti umumnya masyarakat pribumi disini mbak, ada yang berdagang 

sepatu, pakaian, ada juga yang berdagang emas mbak. Disini tidak ada 

perbedaan mbak, semuanya sama meskipun orang jawa atau peranakan. 

Peneliti   :  Ya sudah pak, terima kasih atas informasinya. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti   :  Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Narasumber :  waalaikum Salam, Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Data Wawancara 

 

Nama  : Bapak Budi 

Alamat  : Suko Puluhan 

Pedagang : Sembako 

Umur  : 51 Tahun 

Tanggal  : 22 Juni 2016 

Jam  : 01.00 WIB – Selesai 

 

Peneliti :  selamat siang, Permisi pak.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti :  Saya ingin mewawancarai anda sebentar pak, untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya mbak, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber : Bank Syariah itu ya bank yang pengelolaanya dengan menggunakan prinsip 

syariah mbak. 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Mbak, di salah satu BMT yang membuka cabang di sekitar pasar 

juwana. Memangnya anda mahasiswa mana mbak? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti : Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah sudah sekitar tiga tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  awalnya ada salah satu pegawai Bmt tersebut yang mendatangi saya saat 

sedang berjualan mbak, pegawai tersebut menjelaskan mengenai sistem 

yang diterapkan di bmt tersebut, dan juga menjelaskan produk-produk yang 

sangat bervariasi, dan yang membuat saya lebih tertarik adalah setoran 

awalnya yang ringan mbak. Dari situlah muncul dorongan dari dalam diri 

saya untuk memutuskan memilih jasa keuangan syariah, lagi pula saat akan 

menabung saya tidak perlu mendatangi bmt tersebut, para pegawai setiap 

hari selalu menyambangi saya, dan juga sangat ramah dan sopan terhadap 

siapapun. 



Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  : sistem yang ditawarkan tidak bunga mbak, tapi bagi hasil, meskipun saya 

masih menjadi nasabah di salah satu bank konvesional, tapi menjadi 

nasabah di lembaga keuangan syariah juga mempunyai kepuasan tersendiri 

mbak. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak memang, karena sistem yang ada di lembaga keuangan syariah 

atau bank syariah sehat mbak, setoran awalnya rendah mbak, tidak seperti 

di bank konvensional. 

Peneliti :  Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber :  Seingat saya, waktu di jelaskan pegawai Bmt kalau sistem bagi hasil itu 

sesuai dengan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan bunga ketika 

terjadi Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung. 

Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  tidak mbak, karna setahu saya sudah banyak bank syariah maupun Bmt 

yang sudah lama berdiri, dan juga sudah dinaungi dasar Undang-Undang 

dari pemerintah. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  : karna pelayanannya mbak, setiap hari pegawai dari bmt menyambangi saya, 

saat akan menabung, jadi saya  tidak perlu datang sendiri. 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, 

pelayanannya juga bagus.  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudari produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  sangat bervariasi,  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I informasi terkait bank syariah sudah 

diinfokan ke berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas 

maupun kelas menengah ke bawah ? 

Narasumber  : menurut saya sudah mbak, buktinya sudah banyak yang memanfaatkan jasa 

bank syariah, seperti pedagang pasar juwana ini mbak, terbukti ada tiga 



Bmt yang membuka cabang  di sekitar pasar juwana ataupun bank syariah 

juga ada yang membuka cabang di juwana, meskipun tidak terlalu dekat 

dengan pasar. 

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 

 

 

 

  



Data Wawancara 

 

Nama  : Bu Sarinah 

Alamat  : Bakaran Wetan 

Pedagang :  Plastik 

Umur  : 36 Tahun 

Tanggal  : 26 Juni 2016 

Jam  : 10.00 WIB – Selesai 

 

Peneliti :  Selamat siang, Permisi Bu..  

Narasumber  :  Siang.. Ya, Ada Apa Bu? 

Penliti  :  Begini langsung saja pak, saya disini akan sedikit mewawancarai bapak, 

untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya Bu silahkan, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber :  kegiatannya berprinsip pada aturan agama islam. 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Bu, memangnya kenapa ? 

Peneliti :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti :  Sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah baru satu tahun bu. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana ? 

Narasumber  : Tertarik karena, teman-teman saya disini banyak yang memanfaatkan bank 

syariah ataupu bmt untuk menabung ataupun meminjam modal untuk usaha 

dagang. 

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana mbak? 

Narasumber  :  Sistem yang ditawarkan mudah mbak, ketika lagi butuh uang untuk modal 

dagang mudah. Bunganya juga ringan. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak memang, karena kalau pinjam modal bunganya lumayan ringan. 

Peneliti :  Apakah sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda dengan sistem 

riba pada perbankan konvensional mbak? 

Narasumber :   Beda mbak. 



Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  Tidak, karna sudah banyak yang menjadi nasabahnya. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa? 

Narasumber  :  karna bunganya yang lumayan ringan mbak 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

bu? 

Narasumber  :  Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, 

pelayanannya juga bagus.  

Peneliti : Apakah produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  Iya, bervariasi mbak,  

Peneliti : Apakah menurut ibu  informasi terkait bank syariah sudah diinfokan ke 

berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas 

menengah ke bawah ? 

Narasumber  :  Sudah mbak, karna sudah lumayan  banyak teman saya di pasar juwana ini 

yang menjadi nasabah baik di Bmt maupun di bank syariah. 

Peneliti : Ya sudah bu, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi bu, selamat siang 

 

 

 

  



Data Wawancara 

 

Nama  : Bapak Sugi Yanto 

Alamat  : Bakaran Wetan 

Pedagang  : Jual Beli Emas 

Umur  : 40 Tahun 

Tanggal   : 22 Juni 2016 

Jam  : 02.05 WIB – Selesai 

 

Peneliti :  Selamat siang, Permisi pak.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Siang.. Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti :  Begini langsung saja pak, saya disini akan sedikit mewawancarai bapak, 

untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya mbak silahkan, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber :  Kalau setahu saya bank syariah itu tidak memakai sistem bunga, tetapi 

menggunakan sistem bagi hasil 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Mbak, memangnya kenapa ? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti : Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah sudah sekitar tiga tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  Awalnya tertarik karena melihat banyak teman-teman saya yang menjadi 

nasabah di salah satu lembaga keuangan syariah, bank syariah taupun Bmt. 

Jadi, saya penasaran, dan Tanya-tanya sama teman saya. Meskipun saya 

masih menjadi nasabah di bank konvensional.  

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  sistem yang ditawarkan bagus mbak, tidak kalah dengan yang ada di bank 

konvensional. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak memang, karena setoran awalnya rendah mbak 



Peneliti :  Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber :  Seingat saya, waktu di jelaskan pegawai Bmt kalau sistem bagi hasil itu 

sesuai dengan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan bunga ketika 

terjadi Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung untuk pihak bank. 

Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  tidak mbak, karna setahu saya sudah banyak bank syariah maupun Bmt 

yang sudah lama berdiri, dan juga sudah dinaungi dasar Undang-Undang 

dari pemerintah. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa? 

Narasumber  : karna Setoral awalnya ringan mbak, dan juga bebas biaya administrasi. 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, 

pelayanannya juga bagus.  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudari produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  Iya, bervariasi mbak,  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/I informasi terkait bank syariah sudah 

diinfokan ke berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas 

maupun kelas menengah ke bawah ? 

Narasumber  : Menurut saya sudah mbak, karna sudah banyak teman saya di pasar juwana 

ini yang menjadi nasabah baik di Bmt maupun di bank syariah. 

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Wawancara 

 

Nama  : Bapak Ngardi 

Alamat  : Ngraci 

Pedagang  : Emas 

Umur  : 40 Tahun 

Tanggal   : 23 Juni 2016 

Jam  : 11.00 WIB – Selesai 

 

Peneliti :  Selamat siang, Permisi pak.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti :  Saya ingin mewawancarai anda sebentar pak, untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya mbak, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber : Bank Syariah itu ya bank yang pengelolaanya dengan menggunakan prinsip 

syariah mbak. 

Peneliti  : Apakah anda memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Mbak, ada apa? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti :  Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah baru satu tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana Bapak? 

Narasumber  :  awalnya saya mendapatkan rekomendasi dari bank konvensional, untuk 

memilih produk yang ada di bank syariah yang masih menjadi satu naungan 

dengan bank tersebut, kemudian saya memiih produk gadai syariah, setoran 

awalnya ringan mbak. 

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana Bapak? 

Narasumber  :  Produknya bervariasi mbak 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak  

Peneliti :  Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional Bapak? 

Narasumber :  berbeda mbak. Meskipun kelihatnnya sama. 



Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  Tidak mbak, karna sudah ada dasar hukum, yang tertuang dalam Undang-

undang. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa? 

Narasumber  :  karna saat akan mencairkan deposito mudah mbak, dan juga ketika butuh 

modal usaha juga mudah. 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

Bapak? 

Narasumber  : Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, pelayanannya 

juga bagus.  

Peneliti : Apakah menurut Bapak produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  sangat bervariasi,  

Peneliti  :Apakah menurut Bapak informasi terkait bank syariah sudah diinfokan ke 

berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas 

menengah ke bawah ? 

Narasumber  :  Sudah Mbak. 

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 

 

 

  



Data Wawancara 

 

Nama  : Ibu Mariah Tri Wahyuni 

Alamat  : Bakaran Wetan 

Pedagang  : Sepatu 

Umur  : 50 Tahun 

Tanggal   : 24 Juni 2016 

Jam  : 10.00 WIB – Selesai 

 

Peneliti :  Permisi Bu.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti :  Saya ingin mewawancarai anda sebentar bu, untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya mbak, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber :  bank yang berprinsip syariah 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Mbak, kenapa? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti :  Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  sekitar dua setengah tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana? 

Narasumber  :  dulu ada salah satu pegawai di bmt yang menwarkan dan menjelaskan 

mengenai sistem yang ada di produk-produk syariah. 

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana bu? 

Narasumber  :  setoran awalnya ringan mbak. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak, karena  setoran awalnya rendah mbak, tidak seperti di bank 

konvensional. 

Peneliti :  Apakah sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda dengan sistem 

riba pada perbankan konvensional bu? 

Narasumber :  Iya mbak bagi hasil di bank syariah berbeda dengan bunga di bank 

konvensional 

Peneliti :  ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 



Narasumber  :  tidak mbak, karna setahu saya sudah banyak bank syariah maupun Bmt 

yang sudah lama berdiri, dan juga sudah dinaungi dasar Undang-Undang 

dari pemerintah. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa bu? 

Narasumber  :  Faktor kebutuhan mbak, karna untuk mendapatkan modal usaha mudah 

mbak. 

Peneliti  :  dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri ? 

Narasumber  :  Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, 

pelayanannya juga bagus.  

Peneliti : Apakah produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  sangat bervariasi,  

Peneliti : Apakah informasi terkait bank syariah sudah diinfokan ke berbagai lapisan 

masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah 

? 

Narasumber  :  sudah mbak, sudah banyak yang memanfaatkan jasa bank syariah, seperti 

pedagang pasar juwana ini. 

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 
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Peneliti : Selamat siang, Permisi pak.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti   : Langsung saja pak, saya akan mewawancarai anda untuk tugas skripsi 

saya. 

Narasumber :  Ya mbak, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber :  pengelolaanya dengan menggunakan prinsip syariah mbak. 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber :  Ya Mbak, di salah satu BMT yang membuka cabang di sekitar pasar 

juwana. Memangnya anda mahasiswa mana mbak? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti :  Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah sudah sekitar tiga tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana? 

Narasumber  :  denger-denger setoran awalnya yang ringan. Dari situlah muncul dorongan 

dari dalam diri saya untuk memutuskan memilih jasa keuangan syariah, lagi 

pula saat akan menabung saya tidak perlu mendatangi bmt tersebut, para 

pegawai setiap hari selalu menyambangi saya.  

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana? 

Narasumber  :  tidak bunga mbak, tapi bagi hasil, meskipun saya masih menjadi nasabah di 

salah satu bank konvesional, tapi menjadi nasabah di lembaga keuangan 

syariah juga mempunyai kepuasan tersendiri mbak. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  setoran awalnya rendah mbak, tidak seperti di bank konvensional. 



Peneliti :  Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional bapak? 

Narasumber :  Seingat saya, waktu di jelaskan pegawai Bmt kalau sistem bagi hasil itu 

sesuai dengan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan bunga ketika 

terjadi Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung. 

Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  tidak mbak, karna setahu saya sudah banyak bank syariah maupun Bmt 

yang sudah lama berdiri, dan juga sudah dinaungi dasar Undang-Undang 

dari pemerintah. 

Peneliti : Fakor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa? 

Narasumber  : karna melihat banyaknya teman-teman saya yang menjadi nasabah di bank 

syariah mbak. 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  : Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, pelayanannya 

juga bagus.  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudari produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  sangat bervariasi,  

Peneliti : Apakah menurut bapak  informasi terkait bank syariah sudah diinfokan ke 

berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas 

menengah ke bawah ? 

Narasumber  :  menurut saya sudah, buktinya sudah lumayan banyak yang memanfaatkan 

jasa bank syariah,  

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 
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Peneliti : selamat siang, Permisi pak.. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar 

Narasumber  :  Ya, Ada Apa mbak? 

Penliti :  Saya ingin mewawancarai anda sebentar pak, untuk tugas skripsi saya. 

Narasumber :  Ya mbak, mau mewawancarai saya tentang apa ? 

Peneliti :  Menurut anda apa itu perbankan syariah ? 

Narasumber : Bank Syariah itu ya bank yang pengelolaanya dengan menggunakan prinsip 

syariah mbak. 

Peneliti  : Apakah anda memaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber : Ya Mbak, di salah satu BMT yang membuka cabang di sekitar pasar juwana. 

Memangnya anda mahasiswa mana mbak? 

Peneliti  :  Saya dari Mahasiswa STAIN Kudus yang mengadakan penelitian tentang 

persepsi pedagang etnik tionghoa dalam memilih jasa perbankan syariah. 

Peneliti :  Anda sudah berapa lama dalam memanfaatkan jasa perbankan syariah ? 

Narasumber  :  Saya menjadi nasabah sudah sekitar tiga tahun mbak. 

Peneliti : Awal mula tertarik dengan perbankan syariah bagaimana 

Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  produk-produk yang sangat bervariasi, dan yang membuat saya lebih 

tertarik adalah setoran awalnya yang ringan mbak.  

Peneliti  : Sistem yang ditawarkan bagaimana Bapak/Ibu/Saudara? 

Narasumber  :  bagus mbak, bedadari bank konven. 

Peneliti : Apakah anda tertarik karena sistemnya ? 

Narasumber  :  Ya mbak  

Peneliti :  Apakah menurut anda sistem bagi hasil pada perbankan syariah itu berbeda 

dengan sistem riba pada perbankan konvensional? 



Narasumber :  berbeda mbak. Kalau di bank syariah menggunkan prinsip bagi hasil, kalau 

bank konvensional bunga dan itu mengandung riba. 

Peneliti : Anda ada kekhawatiran tidak dalam memilih perbankan syariah? 

Narasumber  :  tidak mbak, karna setahu saya sudah banyak bank syariah maupun Bmt 

yang sudah lama berdiri, dan juga sudah dinaungi dasar Undang-Undang 

dari pemerintah. 

Peneliti : Faktor yang membuat anda memilih perbankan syariah apa? 

Narasumber  :  karna pada dasarnya semua agama melarang adanya riba. 

Peneliti  : Apakah dalam menfaatkan jasa perbankan syariah ada kepuasan tersendiri? 

Narasumber  :  Ya mbak, saya senang menjadi nasabah di bmt tersebut mbak, 

pelayanannya juga bagus.  

Peneliti : Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudari produk bank syariah bervariasi ? 

Narasumber :  sangat bervariasi,  

Peneliti : Apakah menurut anda  informasi terkait bank syariah sudah diinfokan ke 

berbagai lapisan masyarakat baik kelas menengah ke atas maupun kelas 

menengah ke bawah ? 

Narasumber  :  sudah, tapi seharusnya harus lebih aktif mempromosikan lagi. 

Peneliti : Ya sudah pak, terimakasih atas waktu dan infomasinya.. 

Narasumber  :  Ya mbak sama-sama 

Peneliti  : Permisi pak, selamat siang. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

  





 

  





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


