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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh suatu bangsa dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan uang 

dilakukan terus menerus dalam waktu yang panjang. Lembaga keuangan 

perbankan mempunyai peranan amat penting dalam perekonomian suatu negara. 

Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan 

dana (borrower) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (saver).1 

 Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi dinegara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan 

oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai 

perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, 

sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar 

bagi masyarakat, serta diberikan kebebasan untuk memilih antara bank syariah 

atau bank konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya 

                                                             
1 Julius R.Latuma Erissa, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Selemba Empat, 

2011), hlm.145. 
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bunga bank riba maka bank syariah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif 

sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasi dana.2 

Tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, adalah 

kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. 

Kehidupan yang layak, menyangkut ketiga kebutuhan pokok tersebut, sebagai 

kebutuhan minimal hidup manusia. Selain itu, kebutuhan pendukung lainnya, 

seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dan lainnya juga memberikan kontribusi 

terhadap suatu kehidupan yang masuk dalam standar kelayakan hidup manusia. 

Semakin meningkatnya populasi kependudukan, menimbulkan munculnya 

gerakan urban didaerah perkotaan. Urbanisasi terjadi akibat kurangnya akses 

pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan hidup setiap individu. Tingkat kualitas 

hidup para urban yang tidak terkendali, memunculkan fenomena perumahan liar 

diperkotaan, akibat mahalnya kebutuhan hidup dan mahalnya biaya pembangunan 

rumah dan sulitnya mencari lahan yang tepat diperkotaan, mendorong para 

pengembang dan pemerintah memberikan alternatif berupa Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Upaya tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk memiliki rumah sendiri, dan medukung penataan kota yang 

baik. Kepemilikan rumah sendiri merupakan salah satu faktor yang mendukung 

kemakmuran suatu negara, dan merupakan hak setiap warga Negara dalam 

memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal.3 

                                                             
2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet.III (Yogyakarta: 

Ekonomi,2005), hlm.82. 
 
3 Andi Rahmah, Hancurnya Keretakan Sosia, Rusaknya Lingkungan Kota Jakarta, 

(Jakarta: Pustaka,2004), hlm 47. 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.4 Dengan kata lain, pada dasarnya tugas bank adalah menerima simpanan 

dan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan manusia yang begitu 

kompleks. 

Bank islam yang ada di Indonesia disebut bank syariah yang merupakan 

lembaga keuangan berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil 

melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan 

prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dan 

pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.5   

Mengacu pada hukum Islam dan pemahamannya tentang keharaman riba 

menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi solusi yang selama ini ditunggu 

dalam mengelola keuangan umat. Suatu kondisi yang mencerminkan kemauan 

serta keinginan dan kesadaran umat untuk “berhijrah” dalam pengelolaan 

keuangan yang merupakan pangsa pasar strategis hal ini ditandai dengan 

berdirinya bank-bank konvensional yang membuka unit-unit pelayanan syariah 

atau mengkonversi sistem mereka kedalam syariah. 

Dalam menjalankan produk KPR, bank konvensional dan bank syariah 

memiliki perbedaan dalam menerapakan keuntungan, akad serta perlakuan 

                                                             
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet XI (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 

hlm. 24. 
 
5 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers,2011), hlm. 30 
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terhadap nasabah yang patuh atau tidak. Untuk bank syariah sendiri, sistem yang 

digunakan adalah dengan memadukan dan menggali sistem transaksi yang 

dibolehkan dalam islam dengan operasional KPR Konvensional. Adapun sistem 

yang banyak digunakan perbankan syariah dalam menjalankan KPR adalah sistem 

murabahah, istishna dan ijarah. 

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehah 

barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh pihak nasabah, dimana 

penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah.6 

Istishna  adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 

dan penjual, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakan. Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.7  

Dengan berlandaskan pada  Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 

tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan kantor 

cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki produk KPR yang 

disebut dengan Griya iB Hasanah. Produk ini merupakan salah satu produk 

unggulan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam hal 

                                                             
6 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 

163  
 
7 Muhammad,  Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), hlm. 147. 
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pembiayaan. Produk ini menerapakan sistem akad murabahah yang sesuai dengan 

prinsip syariah, sehingga akan terhindar dari riba. 

KPR BNI Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan 

konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, 

membangun, merenovasi rumah (ruko, rusun, rukan, apartemen dan sebagainya), 

dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan 

kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar bagi masing-masing calon 

pembeli.8  

Para praktisi perbankan mengetahui bahwa perbankan syariah memiliki 

produk-produk yang cukup bervariatif jika dibandingkan dengan bank-bank 

konvensional yang produk mereka hanya berfokus kepada tabungan, deposito, 

penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk yang beraneka 

ragam. Seperti mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain-lain. Dalam menjalankan 

produk kredit kepemilikan rumah (KPR) bank syariah menggabungkan dan 

menggali skim-skim transaksi yang diperbolehkan dalam Islam dengan 

operasional perbankan konvensional. PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang 

Banjarmasin merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan 

konsep murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan pelayanan 

pembiayaan murabahah kepada nasabahnya yang berupa investasi, pembiayaan 

modal kerja, dan pembiayaan konsumtif. Salah satu pembiayaan konsumtif Bank 

                                                             
8 http;//www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kpr-syariah (12 Desember 2019) 
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BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah untuk kredit kepemilikan rumah 

(KPR) berupa pemilikan rumah, baik membuat sendiri atau bekas, kredit 

Apartemen (KPA), kredit ruko, take over ke Bank BNI Syariah. 

Kavling atau renovasi rumah yang lebih adil. KPR  Bank BNI Syariah  

merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Yang 

membedakan dari bank konvensional adalah selama masa pembiayaan, besarnya 

angsuran tetap selama tenor waktu cicilan yang ditentukan. Hal ini yang dirasa 

sangat membantu untuk kebutuhan nasabah dan tidak memberatkan mereka. Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberikan pembiayaan dalam bentuk 

pembayaran secara kredit atau cicilan dan mempunyai beberapa sistem prosedur 

dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan.9  

Dasar hukum jual beli terdapat pada Q.S An-Nisa/4 : 29 

اضٍ مِ  َ ْ تـَر ن ًة عَ َ ار َ ِ ونَ جت ال أَنْ تَُك لِ ِإ اطِ َ ب ْ بِاْل م نَُك ْ يـ َ ْ بـ م ُك اَل َ و ْ وا أَم ُل نُوا ال تَْأكُ َ َ آم ين ا الَّذِ َ ا أَيـُّه َ ال ي َ ْ و م نُْك
ا( ً يم َحِ ْ ر م انَ بُِك َ كَ نَّ اللَّه ْ ِإ م ُك َ فُس وا أَنْـ ُل ُ تـ قْ  )٢٩تـَ

  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
 

Tujuan dan maksud dengan adanya produk pembiayaan KPR Bank BNI 

Syariah ini salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada calon nasabah 

atas fasilitas-fasilitas dan pelaksanaan pembiayaan KPR Bank BNI Syariah yang 

menggunakan akad pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan KPR Bank BNI 

Syariah ini diharapkan akan menjadi salah satu produk pembiayaan konsumtif 
                                                             

9 Ridwan Muhammad, Kontruksi Bank Syariah Indonesia, (Yogyakarta:Pustaka SM, 
2007) 
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yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan 

pertumbuhan Bank BNI Syariah secara signifikan. 

Dari tujuan dan pemaparan latar belakang diatas maka penulis mengambil 

judul  “Analisis Swot Produk Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

dengan Akad Murabahah pada Bank BNI Syarih Kantor Cabang 

Banjarmasin.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil suatu pokok 

permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana produk KPR dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah  

kantor cabang Banjarmasin? 

2. Bagaimana analisis SWOT terhadap produk pembiayaan kredit pemilikan 

rumah dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah kantor cabang 

Banjarmasin? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah perencanaan 

kerja sudah dapat dipastikan memiliki tujuan sebagai cita-cita kegiatan tersebut, 

termasuk dalam penelitian tugas akhir. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana produk KPR dengan akad murabahah pada 

Bank BNI Syariah  kantor cabang Banjarmasin. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana analisis SWOT terhadap produk pembiayaan 

kredit pemilikan rumah dengan akad murabahah pada Bank BNI Syariah 

kantor cabang Banjarmasin. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan nantinya diperoleh hasil-hasil yang 

bermanfaat: 

1. Dari hasil penelitian ini biasa digunakan untuk menambah wawasan 

intelektual mengenai produk perbankan syariah dari Bank BNI Syariah 

salah satunya adalah produk KPR. 

2. Bagi Bank BNI Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan 

informasi yang dapat dijadikan bahan masukan untuk perkembangan 

produk KPR agar terus dikembangkan. 

3. Dapat menjadikan acuan atau rujukan bagi peneliti yang berkeinginan 

untuk mengambil hal yang sama namun dalam permasalahan yang 

berbeda. 

4. Menambah wawasan serta ilmu ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca 

khususnya agar lebih mengerti dan memahami masalah yang diangkat oleh 

peneliti. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memberikan interprestasi judul 

yang diambil, maka peneliti memberikan penegasan pengertian sebagai berikut: 
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1. Analisis SWOT adalah metode perencanaan stategi yang di gunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu 

produk atau spekulasi bisnis.10Yang dimaksud penulis disini adalah 

perencanaan strategi Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada 

dalam produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.11 Yang dimaksud penulis disini adalah 

pembiayaan atau penyediaan uang untuk produk KPR Griya iB Hasanah 

pada Bank BNI Syariah. 

3. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah produk pembiayaan kredit, dari 

bank atau perusahaan pembiayaan yang berasal dari lembaga sekunder, 

untuk keperluan pembelian tempat tinggal/apartemen/ruko yang dijual 

oleh pengembang dan non pengembang.12 

4. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

                                                             
10http://id.m.wikipedia.org/wiki.analisisSwot.diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 jam 

20.45 wita 
 
11Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka, 1999)hlm. 791. 
 
12http://www.cekaja.com/kredit-pemilikan-rumah. diakses pada tanggal 21 Februari 2018 

jam 20.30 Wita. 
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pembeli.13 Yang dimaksud penulis disini adalah pembiayaan KPR dengan 

menggunakan akad murabahah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang peneliti lakukan 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti menemukan ada beberapa 

penelian, yaitu: 

1. Hunatun Kamilah, 090116053, Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas/Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 

“Pembiayaan KPR Indensya BTN iB dengan akad istishna pada BTN 

Kantor Cabang Banjarmasin”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme 

dari pembiayaan KPR BTN Indent iB dengan akad istishna pada BTN 

kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Perbedaan penelitiaan ini terletak 

pada lokasi dan akadnya. 

2. Sayyid Hasan, 0901160177, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas/Syariah 

dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, ”Efektivitas pembiayaan 

produk Qardul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.” 

Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengumpulan dana penyaluran 

Qardul Hasan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan tentang 

efektivitas pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Kalsel Syariah cabang 

Banjarmasin. Perbedaan penelitiaan ini terletak pada produk dan lokasi 

penelitian. 

                                                             
13Atang Abd. Hakim,  Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 226. 
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3. Norhayati, 1101160226, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas/Syariah dan 

Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, “Mekanisme pembiayaan 

KPR dengan Akad Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.” 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme pembiayaan KPR 

dengan akad Murabahah di BNI Syariah cabang Banjarmasin. Perbedaan 

penelitiaan ini terletak pada objek dan subjeknya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang diambil dari 

referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-

dokumen serta hasil wawancara langsung. 

BAB I PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang 

masalah dari penulisan, yang kemudian ditarik dalam rumusan masalah sebagai 

acuan dari keseluruhan penulisan ini agar terarah dan ditegaskan dengan tujuan 

penelitian. Signifikansi penelitian ini dibuat agar manfaat dari penelitian itu 

sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis, untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan 

kekeliruan dalam memahami tujuan penulisan maka dibuat definisi operasional. 

Kajian pustaka dibuat untuk mengetahui dimana posisi dan ruang lingkup 

penulisan serta sistematika penulisan yang merujuk pada paduan skripsi dan 

beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya. 

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan penulisan melalui teori-teori yang sesuai dan yang 
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mendukung serta relevan dari buku-buku, internet atau literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain. 

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini terdiri dari jenis, sifat dan 

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur dantahapan penelitian. 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN, bab ini 

sebagai penyajian dan analisa data, membahas tentang hasil penelitian yang berisi 

analisa terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab III. 

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulanterhadap permasalahan yang 

telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa 

saran yang dirasa perlu dan selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


