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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

Adapun data yang dijabarkan, antara lain: 

1. Gambaran PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

 Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Syariah (KCS) Banjarmasin 

yang pada awal berdirinya berstatus sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) yang 

terletak dijalan S. Parman, kemudian  pada tahun 2010 menjadi Bank Umum 

Syariah (BUS) yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM 4,5 Nomor 285 

Kalimantan Selatan sampai sekarang. 

 Pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau 

BNI menjadibankpertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Republik 

Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI 

sempat berfungsi sebagai  bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum 

akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik 

Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh 

Bank Negara Indonesia. 

 Menyusul penunjukan De Javache Bank yang merupakan warisan dari 

pemerintahan Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, pemerintah 

membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank 
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pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 

1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI 

pertama di luar negeri dibuka di singapore pada tahun 1955. 

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai  bagian 

dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan 

mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih 

dikenal sebagai “BNI 46”. Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang 

mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI 

melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan rebranding 

untuk membangun dan memperkuatreputasi BNI identitas baru ini dengan 

menempatkan angka ‘46’ di depan kata ‘BNI’. Kata ‘BNI’berwarna tosca yang 

mencerminkan kekuatan, keunikan, dan kekokohan. Sementara angka ‘46’ dalam 

kotak orange diletakkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang 

modern. 

Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih mudah 

diingat maka dirubah menjadi “Bank BNI“ bersama dengan perubahan identitas 

perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hokum dan nama BNI berubah 

menjadi PT Bank Negara Indonesia (persero), sementara keputusan untuk menjadi 

perusahaan public diwujudkan melalui penawaran saham perdana dipasar modal 

pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk 

beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta 

teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang 
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berkelanjutan dari masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen 

BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menurus. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi 

“BNI”, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan 

untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era  

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang 

berakar pada sejahteranya, BNI bertekat untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan Negara. 

Dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pada 

tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor 

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

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 

Pembantu. 

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 

Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet 

yang terbesar diseluruh wilayah Indonesia Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketahui oleh KH.Ma’ruf 

Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga 

telah memenuhi aturan syariah. 
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Di dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status 

UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off  tahun 2009. Rencana tersebut 

terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai 

Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi aspek regulasi yang kondosif yaitu dengan 

diterbitkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Disamping itu, 

komitmen pemerintah terhadap pengembangan-pengembangan perbankan syariah 

semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga 

semakin meningkat. September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 

Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan 

Gerak dan 16 Payment Point. 

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Nomor 385 Banjarmasin. Bangunan BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin yang terdiri dari tiga lantai, yaitu lantar dasar yang 

terdiri dari ruangan consume sales,ruangan prima nasabah, mushola dan toilet. 

Lantai dua yang terdiri dari ruang branch manager, ruangan SME financing, 

operasional manager, ruangan costumer service dan toilet. Lantai tiga terdiri dari 

ruangan operasional, ruang general affair, ruangan consumer processing, 

mushola,dapur dan dua toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanaan yang terletak di halaman 

depan kantor. Sekarang BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang 

pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin. 
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 Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis 

dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari 

sabang sampai merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai 

layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank 

Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani 

masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti dikepulauan Riau atau daerah yang 

sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti kalimantan. BNI juga 

meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan dimobil keliling 

sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. 

 Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama 

Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan 

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Segmentasi nasabah juga 

telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus 

nasabah wanita yaitu Bank Sarinah dimana selyruh petugas bank adalah 

perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar 

memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga 

oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di 

perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera 

Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di 

seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia. 

 Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya 

untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama 

sejak BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI 1946 
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berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotisme yang 

memang merefleksikan semangat BNI sebagai Bank perjuangan. Pada tahun 

1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal & gelombang untuk 

merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap 

memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. 

Gelombang mencerminkan gerak maja BNI yang dinamis sebagai bank komersil 

Negara yang berorientasi pada pasar. 

 BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya kepada 

masyarkat melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada 

tahun 1996. Dalam sejarah perbankan nasional, BNI menjadi bank negara pertama 

yang go-public. 

 Persamaan dengan program divestasi saham pemerintah, BNI menerbitkan 

saham baru pada tahun 2007 dan 2010 melalui Penawaran Umum Terbatas (right 

issue) dengan memperluas komposisi kepemilikan saham publik menjadi 40%. 

Dengan meningkatnya kepemilikan publik, BNI dituntut untuk meningkatkan 

kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham.  

 Globalisasi juga menuntut industri perbankan untuk selalu meningkatkan 

kemampuan dalam memberikan solusi perbankan kepada seluruh nasabah. Secara 

historis BNI focus pada corporate banking yang didukung dengan infrastruktur 

retail banking yang kuat. Kini BNI terus berupaya meningkatkan kapitalisasi 

keduanya menjadi keunggulan BNI. 
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1. Visi dan Misi Lembaga  

Visi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah menjadi bank 

syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan 

menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah sehingga Insyaallah membawa berkah. 

Sedangkan Misi dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan. 

b. Memberi solusi kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan 

syariah.  

c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

Di dalam pencapaian misinya, BNI Syariah Cabang Banjarmasin selalu 

berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah /mudharib mulai dari 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat., sampai memelihara (maintaince) 

hubungan baik dengan nasabah/mudharib. 

2. Budaya Kerja BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

Budaya kerja adalah nilai-nilai (value) dan keyakinan (beliefs) yang 

menjadi pedoman dalam perilaku, yang dinilai penting dalam kelangsungan  suatu 

organisasi. Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu yang lama 

terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja yang kokoh serta 
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menunjang visi organisasi. Budaya kerja Bank BNI Syariah adalah sebagai 

berikut: 

a. Amanah dalam menjalankan tugas dan  kewajiban dengan penuh 

tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional 

dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen, bertanggung 

jawab, jujur, adildan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik 

bagi lingkungan. 

b. Jama’ah.  

c. Besinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara 

rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, 

bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif. 

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Kerja  

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola 

hubungan kerja, wewenang  serta tanggung jawab  dalam organisasi, maka 

biasanya akan disusun dan diatur dalam suatu struktur organisasi pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4. 1Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin 
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat diketahui job 

description sebagai berikut: 

a. Branch Manajer (BM) 

1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas 

kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah 

terutama dalam hal meningkatkan kualitas assets dan habilities, 

mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan 

pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga 

dapat memberikan kontribusi laba yang nyarta terhadap BNI. 

2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan 

mengembangkan  kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor 

cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan 

mutu kerja para pegawai. 

3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi 

menejemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite 

yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang 

pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan 

fungsi secara efektif. 

4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan 

implementasi office channeling produk BNI Syariah pada Kantor 

Cabang  Konvensioanl di bawah kelolaannya. 

5) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksaan 

prinsip mengenal nasabah (PMN) atau know your customer (KYC) 



51 
 

sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah dan 

Kantor Cabang Pembantu Syariah. 

b. Operasional manajer (OM) 

1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab 

penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang 

syariah drngan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai 

prosedur yang berlaku. 

2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya 

dalam memantau dan memastikan bahwa 

perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit 

(internal/eksternal)  telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran 

perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor. 

3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan 

lengkap, sesuai standar BNI Syariah. 

4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para 

penyedia dan asisten dan unit pelayanan nasabah. 

c. Customer services (CS) 

1) Pemberian informasi mengenai produk BNI Syariah, syarat-syarat 

pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai 

penyelesaian transaksi atau saldo. 

2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara 

langsung atau lewat kurir/pos. 
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3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir 

dan produk /jasa BNI Syariah. 

4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit. 

5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadi’ah, tabungan 

mudarabah, dan deposito berjangka. 

d. Operasional head (OH) 

1) Mengelola Administrasi pembiayaan dan portopel pembiayaan. 

2) Memantau proses pemberian pembiayaan. 

3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiyaan (SKP). 

4) Mempersiapkan proses penandatangan SKP. 

5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Aanti 

Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di 

kantor cabang. 

e. General affair head (GFH)  

1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan kantor pelayanan. 

2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang 

syariah dan cabang pembantu syariah. 

3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang 

pembantu syariah. 

4) Mengendalikan transaksi pembukaan kantor cabang syariah dan 

cabang pembantu syariah. 

5) Mengelola laoporan kantor cabang syariah. 

6) Membantu penyelesaian temuan SPI maupun BQA. 
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7) Berpartisifasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang di 

bentuk oleh pemimpin cabang dan layanan. 

8) Mengelola dokomentasi dan database kepegawaian cabang. 

9) Mengadministrasikan dan mengkomplikasikan dan catatan absensi 

dan cuti pegawai. 

10) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggaran kantor cabang. 

f. SME financing head (SFH) 

1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan 

pembiayaan konsumtif (kecuali Rahn)  

2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan 

produktif ritel dan pembiayaan konsumtif. 

3) Melakukan kegiatan cross selling untuk produk-produk BNI 

syariah lainnya. 

4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal BNI Syariah. 

g. Consumer sales head (CSH)  

1) Mengumpulkan dan melakukan vertifikasi data 

2) Melakukan transaksi dan ploting jaminan. 

3) Melakukan analisa pembiayaan (BFM/Analiyxi Scoring) membuat 

pengusulan dan surat keputusan pembiayaan. 
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h. Consumer processing (CPH) 

1) Menyusun rencana kerja anggaran kegiatan pemasaran dan sesuai 

dengan pedoman berlaku. 

2) Mengadakan/menghindari pertemuan dengan nasabah/calon 

nasabah. 

3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana 

4) Penyelenggaraan administrasi /file kegiatan pemasarn dana. 

i. Teller  

1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran 

kliring, dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan 

terbaik kepada nasabah. 

2) Melayani kegiatan-kegiatan yang  barkaiatan dengan produk 

jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga 

lainnya. 

3) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang 

dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Usaha dan 

layanan. 

4) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit/SPI. 

j. Administrasi assistant (ADA)  

1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang syariah dan cabang 

pembantu syariah. 

2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan 

cabang pembantu. 
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3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan kantor 

cabang pembantu. 

4) Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan 

kearsipan. 

k. Recovery & remedial devisional (RRM) 

1) Pemantau proses penagihan dan memantau proses kewajiban 

pembiayaan. 

2) Pemeriksa laporan kujungan setempat/call memo hasil penagihan 

pembayaran. 

3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit 

internal dan eksternal BNI syariah. 

l. Recovery remedial head (RRH) 

1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya 

program-program peningkatan budaya pelayan (survice culture 

enchancement). 

2) Meminpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan audit 

internal dan eksternal BNI syariah. 

4. Produk-produk BNI Syariah Cabang Banjarmasin  

Berdasarkan pada bidangnya yaitu yang bergerak pada bidang usaha 

keuangan maka jenis-jenis produk-produk yang ditaearkan oleh BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

a. Produk Penghimpun Dana 

1) Tabungan BNI iB  Hasanah 
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2) Tabungan BNI iB  Prima Hasanah 

3) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah 

4) Tabungan BNI iB Tapenas Hasanah 

5) Tabungan BNI iB THI Hasanah  

6) Tabunganku iB 

7) Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah 

8) Tabungan BNI iB Tunas Hasanah 

9) Giro iB Hasanah  

10) Deposito iB Hasanah 

b. Produk Penyaluran Dana 

Produk penyaluran dana pada bank BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin yaitu: 

1) Pembiayaan Emas iB Hasanah 

2) Griya iB Hsanah 

3) Multijasa iB Hsanah 

4) Multiguna iB Hasanah 

5) Flexi iB Hasanah 

6) Tabunagan Haji iB Hasanah 

7) iB Hasanah card 

8) Oto iB Hasanah 

9) Tunas Usaha iB Hasanah 

10) Wirausaha iB Hasabah 

11) Usaha Kecil iB Hasanah 
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12) Gadai Emas iB Hasanah 

13) CCF iB Hasanah 

 

2. Identitas Informan1 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan 

bagian pembiayaan  Bank BNI Syaraiah Kantor Cabang Banjarmasin di Jalan 

Jend. Ahmad Yani Km.4,5 No.385, Kebun Bunga, Kec, Banjarmasin, Provinsi. 

Kalimantan Selatan.N0, Telp (0511) 32569461. Hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Nama :  Deni Setiawan  

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Jabatan : Asisten Unit Marketing  

Menurut hasil wawancara dengan bagianasisten unit marketingpada Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terdapat dua jenis pembiayaan, 

pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif 

umumnya menggunakan akad murabahah dan musyarakah sedangkan 

pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah. 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank BNI Syariah Cabang 

BanjarmasinBNI Griya iB Hasanah ini mengunakan akad murabahah, dimana 

pihak bank dengan nasabah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan 

kebutuhan nasabah. Akad Murabahah adalah sebuah skema pinjaman dengan 

prinsip jual beli. Contohnya, jika ada seorang nasabah ingin membeli sebuah 

                                                             
1 Deni Setiawan, sebagai Asisten Unit Marketing Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin, wawancara pribadi, Banjarmasin 10 dan 13 Desember 2018, pukul 16.00 WITA. 
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rumah, kemudian bank syariah akan terlebih dahulu membeli rumah tersebut dari 

developer dan kemuadian bank akan menjual kembali kepada nasabah yang 

tentunya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara 

bank syariah dengan pembeli. Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan 

kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun merenovasi rumah 

(termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah 

kavling serta rumah indent.Yang mana besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 

pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. 

BNI Griya iB Hasanah Kantor Cabang Banjarmasin untuk sekarang ini 

semakin meningkat dengan presentasi diposisi 25% pertahun, karena rumah 

termasuk kebutuhan pokok dan dengan keunggulan dan kelebihan yang dimiliki 

membuat para nasabah berminat mengambil pembiayaan KPR ini. 

BNI GriyaiB Hasanah memberikan pembiayaan pemilikan rumah, ruko, 

kavling siap bangun (KSB), pembangunan dan renovasi rumah dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Pemohon minimal berusia 21 tahun, dan lunas pada saat usia pensiun 

b. Karyawan/profesional/pengusaha (wiraswasta) 

c. Mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur 

d. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank 

Simulasi angsuran  
Harga Beli 

Bank 

(Rp.ribu) 

 

Harga Jual 

Bank 

Jangka Waktu (Bulan) dan angsuran (Rp.ribu) 

 

60 

 

120 

 

180 

 

240 

100.000 Harga 

Angsuran 

139.610 

2.327 

186.320 

1.553 

242.744 

1.349 

298.445 

1.244 
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250.000 Harga 

Angsuran 

349.024 

5.817 

465.799 

3.882 

606.861 

3.371 

746.112 

3.109 

500.000 Harga 

Angsuran 

698.048 

11.634 

931.599 

7.763 

1.213.722 

6.743 

1.492.225 

6.218 

1000.000 Harga 

Angsuran 

1.396.095 

23.268 

1.863.197 

15.527 

2.427.443 

13.486 

2.984.450 

12.435 

1.500.000 Harga 

Angsuran 

2.094.143 

34.902 

2.794.796 

23.290 

3.641.165 

20.229 

4.476.675 

18.653 

Sumber : Bank BNI Syariah 

*keterangan: 

(i)           Harga Beli Bank adalah Harga Perolehan dikurangi Uang Muka 

(ii) Harga Jual Bank tetap sampai dengan lunas 

(iii) Nilai pelunasan sebelum jatuh tempo (PSJT) adalah sebesar sisa 

kewajiban pada saat pelunasan 

(iv) Perhitungan diatas hanya sebatas simulasi. Hasil akhir diberikan 

sesuai surat keputusan Bank 

(v) Harga dapat berubah sewaktu-waktu  

 

Dokumen yang dilengkapi 

 

Dokumen 

K
ar

ya
w

an
 

Pe
ng

us
ah

a 

Pr
of

es
io

na
l 

Fotokopi KTP pemohon dan suami/istri       

Pasfoto 4x6cm pemohon dan suami/istri        

Fotokopi surat nikah/cerai/pisah harta (jika 

pisah harta) 

      

Fotokopi Kartu Keluarga       

Fotokopi surat WNI, surat keterangan ganti 

nama bagi WNI keturunan  

      

Fotokopi NPWP (pembiayaan diatas Rp 50 

juta) 

      

Fotokopi rekening Koran/tabungan 3 bulan       
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terakhir 

Asli slip gajih terakhir/surat + 

 

 keterangan penghasilan 

    

Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan 

terakhir di perusahaan/instansi  

    

Neraca dan laba rugi/informasi keuangan 2 thn 

terakhir 

     

Akte perusahaan , SIUP dan TDP     

Fotokopi surat ijin praktek profesi     

Dokumen kepemilikan jaminan: 

- Fotokopi sertifikat & IMB 

- Surat pesanan/penawaran 

- Fotokopi bukti setoran PBB terakhir 

- Rencana anggaran biaya (RAB) 

      

Denah lokasi rumah tinggal       

 Sumber : Bank BNI Syariah 

 
Informan juga mengatakan BNI Griya iB Hasanah memiliki ketentuan 

biaya seperti asuransi jiwa dan kerugian notaris, materai dan lain-lain sesuai 

ketentuan yang berlaku. Biaya sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu. 

Adapun strategi pemasaran yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin dalam memasarkan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah 

yaitu meliputi:  
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1) Periklanan 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin membuat iklan pada 

media elektonik maupun media cetak bisa berupa brosur dan sebagainya.  

Namun dalam media online, Bank BNI Syariah aktif dalam melakukan 

periklanan melalui website resminya, sosial media, maupun website-

website lainnya. 

2) Publisitas  

Dalam hal publisitas, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

melakukan publisitas pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah melalui 

pameran-pameran maupun event-event disuatu tempat. 

3) Penjualan pribadi 

Dalam penjualan pribadi, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

dilakukan oleh Unit Marketing yang terdiri Maneger Marketing, Staff 

Marketing dan Account Officer Bank BNI Syariah. 

Dalam strategi pemasaran syariah, Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin juga menyertakan konsep keteladanan sifat Rasulullah saw tang 

mana dalam memasarkan produk atau pembiayaannya Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin senantiasa mengedepankan kebenaran informasi yang 

diberikan dan jujur (shiddiq) dalam menjelaskan keunggulan-keunggulan produk-

produk yang dimiliki. Sekiranya dalam produk atau pembiayaan dijelaskan 

kelemahan atau cacat, maka pihak bank menyampaikan secara jujur kelemahan 

atau cacat produknya kepada calon nasabah, selalu terpercaya (amanah) yang 

ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran dan memberikan pelayanan yang 
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optimal kepada calon nasabah, cerdas (fathanah) dan menganalisis situasi 

persaingan dan perubahan-perubahan diwaktu yang akan dating, serta komunikatif 

(tabhligh) agar mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya 

dengan jujur dan tidak harus berbohong. Dia harus jadi seorang komunikator yang 

bisa berbiacara dengan nada yang bijaksana serta tepat sasaran kepada mitra 

bisnisnya. Dengan strategi pemasaran yang seperti ini membuat Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin minim akan kendala yang dihadapi dalam 

memasarkan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah ini.Kendala yang biasa dihadapi 

yaitu seperti susahnya mencari nasabah yang bertanggung jawab. 

Adapun keunggulan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah Kantor Cabang 

Banjarmasin yaitu: 

1) Rasa tentram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah terhindar 

dari transaksi yang ribawi 

2) Angsuran tetap sampai dengan lunas 

3) Proses persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat  

4) Uang muka ringan  

5) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun atau 20 tahun 

(untuk Nasabah Fixed Income) 

6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis  

7) Harga bersaing 

8) Bebas biaya provisi dan appraisal 

9) Bebas biaya administrasi (khusus akad murabahah) 

10) Tanpa denda 
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Informan mengatakan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah ini tidak banyak 

memiliki kekurangan, kekurangan yang disebutkan disini yaitu ketentuanbiaya 

dapat berubah sewaktu-waktu. Informan juga mengatakan yang menjadi ancaman 

dalam pembiayaan BNI Griya iB Hasanah yaitu banyaknya persaingan antar bank 

yang juga memiliki pembiayaan KPR. 

 

3. Kategorisasi 

Tabel .4.2 : Kategorisasi 
Informan Analisis Strategi 

Pemasaran 
pembiayaan BNI 
Griya iB Hasanah 
pada Bank BNI 
Kantor Cabang 
Banjarmasin 

Faktor Internal 
dan Eksternal 
pembiayaan BNI 
Griya iB Hasanah 
pada Bank BNI 
Kantor Cabang 
Banjarmasin 

Alasan 

Deni 
Setiawan 
 
Asistent 
Unit 
Marketing 
 

 
1. Periklanan  
2. Publisitas 
3. Penjualan 

Pribadi 

Faktor Internal:  
1. Angsuran 

tetap sampai 
dengan lunas 

2. Proses 
persetujuan 
pembiayaan 
mudah dan 
relatif cepat  

3. Uang muka 
ringan  

4. Jangka waktu 
pembiayaan 
sampai dengan 
15 tahun atau 
20 tahun 
(untuk 
Nasabah Fixed 
Income) 

5. Pembayaran 
angsuran 
melalui debet 
rekening 
secara 

Karena 
dengan 
strategi 
pemasaran 
tersebut 
pemasaran 
terhadap 
suatu produk 
atau 
pembiayaan 
akan lebih 
meningkat. 
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otomatis  
6. Harga 

bersaing 
7. Bebas biaya 

provisi dan 
appraisal 

8. Bebas biaya 
administrasi 
(khusus akad 
murabahah) 

9. Tanpa denda 
 
Faktor eksternal:  
persaingan dengan 
lembaga keuangan 
lainnya  

Sumber: Ditulis sendiri oleh penulis, 2019. 
 

B. Analisis Data 

1. Analisis SWOT PembiayaanKredit Pemilikan Rumah (KPR) Dengan 

Akad Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang  

a. Kekuatan (Strenght) 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BNI Griya iB 

Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki 

beberapa kekuatan yang mendukung dalam memasarkan produk-

produknya. Kekuatan tersebut sebagai berikut: 

1) Rasa tentram dan tenang karena dengan pembiayaan syariah 

terhindar dari transaksi yang ribawi 

2) Angsuran tetap sampai dengan lunas 

3) Proses persetujuan pembiayaan mudah dan relatif cepat  

4) Uang muka ringan  
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5) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun atau 20 tahun 

(untuk Nasabah Fixed Income) 

6) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis  

7) Harga bersaing 

8) Bebas biaya provisi dan appraisal 

9) Bebas biaya administrasi (khusus akad murabahah) 

10) Tanpa denda 

b. Kelemahan (Weakness) 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BNI Griya iB 

Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut sebagai berikut: 

1) Ketentuan biaya seperti asuransi jiwa, kerugian notaris, materai dan 

lain-lain sewaktu- waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan 

terlebih dahulu. 

c. Peluang (Opportunity) 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BNI Griya iB 

Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

mempunyai beberapa peluang yang berasal dari lingkungan eksternal 

bank. Peluang tersebut sebagai berikut: 

1) Letak Bank yang strategis 

2) Masyarakat yang mayoritas beragama Islam: BNI Griya iB 

Hasanah sangat cocok untuk masyarakat muslim yang ingin 

menggunakan pembiayaan Kredit Pemilik Rumah dikelola 
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berdasarkan prinsip syariah. BNI Griya iB Hasanah ini 

menggunakan akad Murabahah  sehingga bebas dengan riba. 

Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat non muslim pun 

juga dapat menggunakan pembiayaan KPR ini, karena produk 

pembiayaan ini juga bisa untuk masyarakat umum. 

d. Ancaman (Threath) 

1) Kondisi perekonomian yang tidak menentu (interdependent risk on 

bank). 

2) Jumlah pesaing yang semakin banyak, dimana banyaknya bank-

bank yang memiliki pembiayaan KPR dengan nama pembiayaan 

yang berbeda. 

2. Strategi Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan analisis 

SWOT  

Selanjutnya untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menentukan kebijakan  

strategi untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah BNI Griya iB Hasanah maka 

diperlukan matrik SWOT yang bisa menunjukkan faktor kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dimiliki lembaga perbankan. Sehingga kemungkinan 

salah dalam mengambil keputusan dapat dihindari. 

Berdasarkan matrik SWOT, maka diperoleh hasil analisis SWOT Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam memasarkan pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah BNI Griya iB Hasanah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Matrik SWOT Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah  
pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eksternal 

Strenght (S) 
 

1. Rasa tentram dan tenang 
karena dengan pembiayaan 
syariah terhindar dari 
transaksi yang ribawi 

2. Angsuran tetap sampai 
dengan lunas 

3. Proses persetujuan 
pembiayaan mudah dan 
relatif cepat  

4. Uang muka ringan  
5. Jangka waktu pembiayaan 

sampai dengan 15 tahun 
atau 20 tahun (untuk 
Nasabah Fixed Income) 

6. Pembayaran angsuran 
melalui debet rekening 
secara otomatis  

7. Harga bersaing 
8. Bebas biaya provisi dan 

appraisal 
9. Bebas biaya administrasi 

(khusus akad murabahah) 
10. Tanpa denda 

 

Weakness (W) 
 
1. Ketentuan biaya 
seperti asuransi jiwa, 
kerugian notaris, materai 
dan lain-lain sewaktu- 
waktu dapat berubah 
tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu. 
 

 

Opportunity 
(O) 
 
1. Letak bank 

yang 
strategis. 

2. Mayoritas 
masyarkat 
Banjarmasin 
yang Islam, tapi 
tidak menutup 
kemungkinan 
bagi non muslim 
untuk 
menggunakan 
pembiayaan ini. 

Strategi (SO) 
 
1. Memperkenalkan keunggulan 

dari Pembiayaan KPR BNI 
Griya iB Hasanah. 

2. Membuat iklan dan brosur 
maupun media cetak atau 
elektronik. 
 

Strategi (WO) 
 
1. Menetapkan 

ketentuan biaya 
agar tidak terjadi 
perubahan 

2. Lebih memperbaiki 
strategi pemasaran 
yang ada. 
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Threath (T) 
 
1. Kondisi 

perekonomian 
yang tidak 
menentu 
(interdipendent 
risk on bank). 

2. Jumlah pesaing 
yang semakin 
banyak, dimana 
banyaknya bank-
bank yang telah 
mengeluarkan 
pembiayaan 
KPR namun 
dengan nama 
pembiayaan 
yang berbeda. 

Strategi (ST) 
 
1. Memberikan pelayanan 

sebaik mungkin. 
2. Memberikan pemahaman 

tentang perbedaan bank 
syariah dengan bank 
konvensional dan keunggulan 
dari bank syariah teruntuk 
Pembiayaan KPR BNI Griya 
iB Hasanah 

Strategi (WT) 
 
1. Membuat teknik 

pemasaran yang lebih 
kreatif lagi. 

2. Menetapkan strategi 
pemasaran yang 
efektif dan efisien. 

3. Persaingan harga 
dengan lembaga 
keuangan lainnya. 

Sumber: Freddy Rangkuti, SWOT Balanced Scorecard 
 

Keterangan:  

a. Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu 

dengan menggunakan seluruh kekuatan dengan memanfaatkan peluang, 

yaitu: 

1) Memperkenalkan keunggulan dari Pembiayaan KPR BNI Griya iB 

Hasanah. 

2) Membuat iklan dan brosur maupun media cetak atau elektronik. 

b. Strategi ST, strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki 

pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah dengan cara menghindari 

ancaman, yaitu: 

1) Memberikan pelayanan sebaik mungkin. 
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2) Memberikan pemahaman tentang perbedaan bank syariah dengan bank 

konvensional dan keunggulan dari bank syariah teruntuk Pembiayaan 

KPR BNI Griya iB Hasanah 

c. Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang 

ada, dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki, yaitu: 

1) Menetapkan ketentuan biaya agar tidak terjadi perubahan 

2) Lebih memperbaiki strategi pemasaran yang ada. 

d. Strategi WT, Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang ditunjukkan 

untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman, 

yaitu: 

1) Membuat teknik pemasaran yang lebih kreatif lagi. 

2) Menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. 

3) Persaingan harga dengan lembaga keuangan lainnya. 

Dalam hal ini ada beberapa strategi yang telah diterapkan oleh Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin seperti: Mengenalkan keunggulan 

pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah, meningkatkan promosi, meningkatkan 

kualitas pelayanan, menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien dan 

meningkatkan loyalitas nasabah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

perlu menerapkan strategi lain seperti melakukan kerjasama dengan sebuah 

peruasahaan dan mengoptimalkan pemahaman masyarakat dalam waktu 

memasarkan atau menawarkan pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah. 

Dari hasil matrik SWOT dapat diambil beberapa strategi yang sesuai 

dengan keadaan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah BNI Griya iB Hasanah  
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pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berdasarkan beberapa hal 

yaitu: 

a. Segmentasi pasar dan target pasar 

Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat didalam sebuah pasar 

terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhan.2 Sedangkan 

target pemasaran adalah proses penyelesaian produk baik barang maupun jasa 

pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi terbaik guna 

keberhasilan perusahaan.3 Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

menargetkan pemasaran untuk pembiayaan KPR ini kepada masyarakat umum 

dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal sampai dengan saat pensiun 

pembiayaan harus lunas. 

b. Bauran pemasaran 

Pemasaran juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw pada zaman 

dahulu. Sangat dianjurkan dalam perbankan syariah untuk meneladani sifat-sifat 

yang dimilik Rasulullah Saw, yaitu sifat kejujuran, cerdas atau kompeten, 

bertanggung jawab dan mampu menyebarluaskan. 

Dalam hal ini Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah 

mencontoh sifat-sifat Rasulullah Saw dalam memasarkan pembiayaan KPR BNI 

Griya iB Hasanah seperti: 

1) Jujur (Shiddiq), yaitu seorang pemasar haruslah menjiwai seluruh 

perilakunya dalam melakukan pemasaran, hubungannya dengan 
                                                             

2Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), cet. 4, hlm. 
181. 

 
3M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 96. 
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pelanggan dalam bertransaksi dengan nasabah, dan dalam membuat 

perjanjian dengan mitra bisnisnya. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin selalu mengedepankan kebenaran informasi yang 

diberikan dan jujur dalam menjelaskan tentang pembiayaan KPR BNI 

Griya iB Hasanah meskipun dalam kelemahannya. 

2) Terpercaya (Amanah), yaitu seorang yang bertanggung jawab, jujur dan 

juga dapat dipercaya dan seseorang yang bisa memberikan pelayanan 

yang optimal kepada nasabah atau konsumen. Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin memberikan akad perjanjian agar 

terjalinnya kepercayaan oleh nasabah bank dan Bank BNI Syariah 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan nasabah tersebut. 

3) Cerdas (Fathanāh), yaitu seseorang yang mempunyai intelektual, 

kebijaksanaan ataupun kecerdikan. Bank Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin memiliki kecerdasan dan kompoten dalam menentukan 

strategi yang harus dijalankan seperti melakukan periklanan, promosi 

penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. 

4) Komunikatif (Tabligh), yaitu seorang pemasar harus mampu 

menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan 

tidak harus berbohong ataupun menipu pelanggan. Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin mampu menyebarluaskan atau 

menyampaikan keunggulan-keunggulan pembiayaan KPR dengan jujur 

dan tidak bohong atau menipu nasabah. 
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Strategi-strategi pemasaran yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin dalam memasarkan pembiayaan KPR ini sebenarnya jika 

dibaurkan dengan bauran pemasaran maka strategi-strategi itu merupakan bagian 

dari marketing mix. Pada markerting mix, pemasaran yang dilakukan meliputi 

segala produk, harga, promosi dan lokasi. 

Strategi pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin adalah bahwa pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah ini 

menggunakan akad murabahah, dimana pihak bank dengan nasabah melakukan 

transaksi jual beli sesuai dengan kebutuhan nasabah.  

Menyangkut harga jual pembiayaan KPR BNI Griya iB Hasanah yang 

ditawarkan bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak berubah hingga 

cicilan lunas. Pembiayaan maksimumnya adalah hingga Rp. 25 Miliyar. 

Promosi yang digunakan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

untuk memasarkan pembiayaan KPR  yaitu dengan menggunakan brosur atau bisa 

melalui kegiatan event-event dan menawarkan langsung kepada calon nasabah.  

Jika dilihat dari segi lokasi dan distribusi, Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin letaknya sangatlah strategis dan mudah dijangkau 

nasabahnya. Dalam hal distribusi bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

memberikan pelayanan yang tepat dan cepat kepada nasabah. 

3. Penggunaan Akad Murabahah Produk KPR pada Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin 

Pembiayaan produk KPR pada Bank BNI Syariah kantor cabang 

Banjarmasin terdapat 2 jenis pembiayaan, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan 
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produktif. Pembiayaan produktif umumnya menggunakan akad murabahah dan 

musyarakah sedangkan pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah. 

Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin BNI Griya iB Hasanah ini menggunakan akad murabahah, dimana 

pihak bank dengan nasabah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan 

kebutuhan nasabah. Akad murabahah adalah sebuah skema pinjaman dengan 

prinsip jual beli. Contohnya, jika ada seorang nasabah ingin membeli sebuah 

rumah, kemudian bank syariah akan terlebih dahulu membeli rumah tersebut dari 

developer dan kemudian bank akan menjual kembali kepada nasabah yang 

tentunya sudah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara 

Bank Syariah dengan pembeli. Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan 

kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun dan merenovasi rumah 

(termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah 

kavling serta rumah indent yang mana besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 

pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. 

 

 

 


