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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Salah satu masalah kompleks kebutuhan perumahan saat ini menjadi suatu 

kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat. Rumah merupakan komponen 

penting bagi seseorang sebagai tempat untuk berteduh dalam membangun dan 

mengembangkan pribadinya. 

Realita yang ada penduduk yang semakin meningkat menjadikan lahan 

untuk pemukiman terbatas serta masih rendahnya daya beli masyarakat secara 

kontan. Mengatasi masalah tersebut bank dituntut untuk ikut berperan dalam 

menangani masalah masalah yang ada, dengan mengusahakan agar masyarakat 

memperoleh perumahan dengan perosedur dan harga yang relative murah. 

 Dunia perbankan banyak memberikan pilihan kemudahan dalam 

kepemilikan perumahan. Perbankan membuat program yang diminati masyarakat 

dan dapat dikatakan masyarakat sangat terbantu terhadap pelayanan kepemilikan 

perumahan.  

Pembiayaan perumahan  sering disebut dengan kredit kepemilikan rumah 

(KPR) adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah 

perorangan yang akan membeli rumah atau memperbaiki rumah. Produk 

pembiayaan perumahan ini telah kita ketahui banyak dikembangkan oleh bank 

bank syariah sekarang ini, yang pada dasarnya adalah disebut dengan istilah KPR 

syariah.  
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Produk peabiayaan perumahan atau kredit kepemilikan rumah merupakan 

salah satu produk yang disediakan bagi debitur untuk pembiayaan perumahan. 

Perumahan disini bukan dalam arti rumah tempat tinggal pada umumnya, tetapi 

meliputi ruang untuk membuka usaha seperti rumah toko (ruko) dan rumah kantor 

(rukan), serta apartemen mewah dan rumah susun. 

 PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk sebagai salah satu 

industri perbankan menghadirkan satu produk pembiayaan pada kegiatan bisnis 

perumahan. Bisnis ini menggunakan satu media pelayanan yang berbasiskan 

syariah, yaitu pelayanan dengan menganut sistem akad jual beli murabahah. 

Dengan menggunakan sistem pelayanan ini dinilai dapat menunjang kesejahteraan 

antra pihak nasabah dan pihak bank. 

Akad murabahah yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, 

dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian 

menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah 

dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. 

Dengan melihat kebutuhan akan perumahan telah menjadikan pihak bank 

semakin serius dalam menggarap dan membuat produk tersebut. Bank Tabungan 

Negara Syariah merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

menyalurkan pembiayaan perumahan dengan prinsip bagi hasil.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskam masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kinerja pelayanan dalam pembiayaan perumahan pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah 

Sukarno Hatta Malang ? 

2. Bagaimana alur pelayanan dalam pembiayaan perumahan pada PT. Bank 

Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu 

Syariah Sukarno Hatta Malang ?  

3. Bagaimana upaya pelayanan yang dialakukan oleh PT. Bank Tabungan 

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Negara Syariah Soekarno Hatta 

Malang.  

C.  Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang dilakukan oleh PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu Syariah 

Sukarno Hatta Malang dalam pembiayaan perumahan. 

2. Untuk mengetahui alur pelayanan dalam pembiayaan perumahan pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemabntu Syariah 

Sukarno Hatta Malang. 
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3. Untuk Mengetahui upaya upaya yang pelayanan yang dilakukan oleh PT. 

Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu 

Syariah Soekarno Hatta Malang. 

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini disamping mempunyai tujuan 

penulisan, juga mempunyai manfaat antara lain: 

1. Bagi Pihak Bank 

Dapat dijadikan sumber informasi sebagai pengembangan pelayanan 

dalam pembiayaan perumahan. 

2. Bagi Nasabah 

Dengan adanya penerapan pelayanan akad murabahah dapat membantu 

nasabah dalam pembiayaan perumahan. 

3. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai gambaran  

membuat penelitian khususnya dalam  pelayanan pembiayaan perumahan. 

 

 

 

 

 


