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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Hasil wawancara dengan Pawning staf dan taksir gadai Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Jepara :  

Lampiran 1 hasil wawancara dengan pawning staf gadai cicil emas:  

Nadhif : Mengenai strategi, strategi apakah yang dilakukan oleh     

BSM Jepara dalam memasarkan produk cicil emas? 

Pawning staf  : kita menggunakan strategi umum seperti sebar brosur,   

mengadakan sosialisasi di berbagai tepat sperti, KPU dan 

lain kantor-kantor lain.   

Nadhif : Promosi yang sudah dilakukan salah satunya yaitu sebar   

brosur,  berapakah jumlah brosur yang harus disebar atau 

dicetak untuk memasarkan produk ini?  

Pawning staf  : dua rim pertahun  

Nadhif : Sosialisasi, bagaimanakah tanggapan dari peserta  

ataupun calon nasabah dari pemasaran melalui sosialisasi 

yang sudah dilakukan? 

Pawning staf  : semuat tanggapannya positif, hanya saja DP 20% yang 

memberatkan  

Nadhif  : Dan seperti apa respon nasabah yang sudah di tawari 

dari strategi tersebut? 

Pawning staf  : responnya sangat positif  

Nadhif  : Dari semua strategi yang dilakukan, apakah nasabah 

yang diperoleh mengalami perubahan? 

Pawning staf  : pastinya ada  



75 

 

 

Lampiran 2 hasil wawancara dengan taksir gadai: 

Nadhif : Apakah harga pemmbiayaan cicil emas di BSM ini sudah 

menjadi harga saing dengan lembaga lain yang 

mempunyai produk yang sama?  

Taksir gadai  : tentunya iya, harganya lebih kompetitif  

Nadhif  : Selain tempat yang strategis, apakah disini ada yang di 

tonjolkan dalam kenyamanan nasabah, atau ada yang 

lainnya mengenai tempat? 

Taksir gadai  : kita siap jemput bola 

Nadhif  : Mengenai promosi, sudah melalui apasajakah yang 

dilakukan dalam pemasaran mengenai produk cicil emas 

di BSM ini? 

Taksir gadai  : brosur, sosialisasi, kerja sama dengan CS & Teller, 

sosial media dan lain-lain.  

Nadhif  : Dengan mengadakan sosialisasi, apakah ada undangan 

khusus dalam acara tersebut?  

Taksir gadai  : ada  

Nadhif  : BSM mempunyai cara khusus dalam memasarkan 

produk cicil emas ini yaitu dengan cara membekali 

customer service dan teller untuk membantu penawaran 

produk ini, bagaimana hasil dari strategi ini? 

Taksir gadai  : kebanyakan closing di CS  
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Nadhif  :Dari semuastrategi yang sudah dilakukan, dengan strategi 

apakah yang dapat mempengaruhi peningkatan nasabah 

tersebut? 

Taksir gadai  : ada  

Nadhif  : Apa keunggulan produk cicil emas di BSM Jepara ini 

dibandingkan dengan bank lain? 

Taksir gadai  : lebih aman, mudah, menguntungkan, kalau dibedakan 

dengan pegadaian, karena disana adanya tabungan emas . 

kita juga bisa menerima pindahan dari pegadaia pi pindah 

kesini.  

Nadhif  : Apakah hal tersebut sengaja dibuat? 

Taksir gadai  : iya,  

Nadhif  : Bagaimanakah cara membuatnya?  

Taksir gadai  : aturan semua dibuat oleh pusat 

 Nadhif  : Bagaimana proses pembiayaan cicil emas di BSM ini?  

Taksir gadai  : sangat mudah, cukup dengan KTP dan DP 20% bisa 

langsung kami proses  
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Lampiran 3 hasil wawancara dengan nasabah (Siti Azizah beralamat desa Jambu 

dukuh Sekuro) 

peneliti   : Mengapa ibu tertarik cicil emas di BSM? 

Narasumber : Cicil emas sangat meringankan saya untuk mempunyai 

emas batangan karena bisa di cicil sehingga saya tidah 

merasa keberatan saat pembayaran. 

Peneliti  : Mengapa ibu memilih cicil emas, apa keuntungannya? 

Narasumber  : ya, investasi emas menguntungkan bagi saya karena 

emas setiap saat dapat berubah dan mengalami kenaikan 

harga sehingga sangat menguntungkan pada saat saya 

menjualnya.  

Peneliti  : Apakah pelayanan yang diberikan kepada ibu sesuai 

dengan yang di sosialisasikan? 

Narasumber  : Sesuai apa yang dijelaskan oleh petugas. 

Peneliti   : Bagaimana pelayanannya yang diberikan bsm?  

Narasumber  : Sangat meringankan, karena saat daya tidak punya 

waktu petugas bsm yang datang untuk mengurus semua 

ketentuan sehingga memudahkan saya. 
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Gambar.1 
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Gambar.2 
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