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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran suatu lembaga perbankan sangat berpengaruh penting dalam 

pembangunan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu bank sebagai 

lembaga intermediasi keuangan atau perantara keuangan dalam hal ini sebagai 

faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam 

menjalankan bisnis perbankan, sehingga tingkat kepercayaan yang dibutuhkan 

dalam mengoperasikan lembaga keuangan sangat besar. Dengan demikian, 

manajemen bank akan dihadapkan pada berbagai usaha untuk menjaga 

kepercayaan tersebut, agar tetap memperoleh kepercayaan dari masyarakat 

(Pambudi, 2012:1).  

Lembaga keuangan perbankan Islam saat ini dapat menjadi alternatif 

sebagai lembaga intermediasi dalam menunjang kepercayaan masyarakat. 

Perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang selain melarang bunga, 

juga merupakan sistem perbankan yang harus menjauhi berbagai larangan 

seperti larangan melakukan transaksi yang mengandung gharar 

(ketidakpastian), maysir (perjudian), dan mentransaksikan objek yang dilarang. 

Di samping menjauhi larangan-larangan, perbankan syariah wajib 

melaksanakan berbagai prinsip, yaitu prinsip keadilan, kesetaraan, kesukarelaan 

tanpa paksaan diantara para pihak yang bertransaksi, ketidaktamakan 

(mengambil untung yang sebesar-besarnya dari suatu transaksi tanpa 

memperhatikan kepentingan mitra bisnisnya), musyawarah dalam penyelesaian 

sengketa, dan hal-hal lain (Sjahdeini, 2014:154).  

Untuk terhindar dari ketidakadilan perbankan dalam transaksi yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam, bank syariah dapat dijadikan pilihan guna untuk 

mendorong perbankan nasional dan meningkatkan perekonomian maasyarakat. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.  
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Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 

dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008). 

Undang-undang tentang perbankan syariah telah diatur secara rinci 

landasan hukum tentang jenis-jenis dan kegiatan usaha yang dapat dioperasikan 

dan diimplementasikan oleh bank syariah. Salah satu diantara kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan. 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil (UU Nomor 10 tahun 1998). 

Salah satu dari berbagai macam produk pembiayaan antara lain 

pembiayaan  perumahan. Produk yang dimiliki oleh BNI Syariah ini dikenal 

dengan istilah Griya iB Hasanah. Produk Griya iB Hasanah adalah fasilitas 

pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling, yang 

besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan 

membayar masing-masing calon nasabah (www.bnisyariah.co.id). 

Griya iB Hasanah bisa dilakukan dengan beberapa pemilihan akad 

alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, diantaranya pembiayaan iB Jual 

Beli (skema Murabahah), pembiayaan iB Sewa Beli (skema Ijarah Muntahia 

Bit Tamlik-IMBT), dan pembiayaan iB Kepemilikan Bertahap (Musyarakah 

Mutanaqisah). Namun pada produk Griya iB Hasanah yang digunakan pada 

BNI Syariah yaitu akad Murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli.  

Adanya persaingan antarbank, BNI Syariah harus menciptakan suatu 

strategi pemasaran yang efektif untuk dapat bersaing dengan bank syariah 

lainnya. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik minat 

perhatian konsumen serta untuk mencapai keberhasilan yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

http://www.bnisyariah.co.id/
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tentang produk Griya iB Hasanah dalam merencanakan strategi pemasaran 

untuk menghadapi persaingan dengan perbankan syariah lainnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, alasan mengapa dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan pada 

produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah khususnya Kantor Cabang Mikro 

Ternate. Untuk itu, penulis mengangkat judul Tugas Akhir “Strategi 

Marketing Mix Produk Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Mikro Ternate”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana profil produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang 

Mikro Ternate? 

2. Bagaimana strategi marketing mix pada produk Griya iB Hasanah di BNI 

Syariah Kantor Cabang Mikro Ternate? 

3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam strategi marketing mix 

pada produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Mikro 

Ternate? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan profil produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah 

Kantor Cabang Mikro Ternate. 

b. Untuk mengetahui strategi marketing mix yang diterapkan pada produk 

Griya iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Mikro Ternate. 
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c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi beserta solusinya dalam

strategi marketing mix pada produk Griya iB Hasanah Kantor Cabang

Mikro Ternate.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah memberikan informasi serta gambaran mengenai strategi marketing 

mix pada produk Griya iB Hasanah yang dimiliki oleh BNI Syariah Kantor 

Cabang Mikro Ternate dan akan berdampak pada sektor-sektor industri 

perbankan lainnya, serta mengetahui secara langsung kondisi lapangan 

kerja yang sesungguhnya pada instansi bank yang dipilih penulis.  




