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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan rumah pribadi di Indonesia masih menjadi

masalah besar saat ini. Pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan masih

cukup tinggi, yakni rata-rata  tiga  persen  pertahun,  sementara  lahan  yang

tersedia semakin menyempit dan tak terjangkau harganya. Sudah menjadi

rahasia umum bahwa pembelian rumah dikategorikan sebagai investasi

walaupun kadang tidak liquid (butuh waktu untuk menjualnya kembali),

dimana tujuan investasi adalah mengumpulkan dan menambah aset. Kita sadar

bahwa investasi rumah tidak secara produktif memberikan hasil langsung

kepada pemilik, tapi naiknya harga tanah dan bangunan bisa membuat nilai

aset bertambah. Terlebih lagi bila sarana dan prasarana di sekitar perumahan

bertambah lengkap, yang akan menyebabkan nilai rumah dan bangunan pasti

akan cepat naik. Namun demikian, keinginan untuk memiliki rumah sendiri

juga bukan perkara mudah bagi kebanyakan masyarakat kita. Harga tanah

dan rumah, terutama dikota-kota besar dari tahun ke tahun terus meningkat

cukup tajam. Sayangnya peningkatan harga tanah dan rumah hampir selalu

lebih tinggi dari peningkatan tingkat penghasilan seseorang. Akibatnya, sulit

bagi kebanyakan masyarakat kita mengumpulkan dana terlebih dahulu dan

menunggu hingga mampu membayar tunai untuk sebuah rumah yang hendak

di belinya. Peran perbankan khususnya bank syariah untuk menyediakan dana

tunai dan memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan menjadi solusi
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umum mengatasi kondisi ini. Sehingga tidak mengherankan jika

hampir sebagian masyarakat “terpaksa” berhutang untuk memiliki rumah

idaman.1Namun, hutang ini sifatnya mendesak, yaitu hutang yang bernilai

tinggi dan penting untuk kelancaran aktivitas sehari-hari dan menyangkut

kehidupan keluarga.2 Untuk kebanyakan orang memiliki rumah sendiri

solusinya adalah mengajukan Pembiayaan Griya Faedah ke bank-bank yang

mereka tuju. Griya Faedah sesungguhnya terbuka bagi setiap orang yang telah

memiliki dana yang memadai untuk membeli rumah dengan cara mencicil.

Akan tetapi bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah

kebawah tentu kesulitan untuk memiliki rumah sendiri dengan cara

mengajukan pembiayaan Griya Faedah dikarenakan harga rumah (property)

yang selalu naik setiap tahunnya dan gejolak harga rumah (property) yang

semakin sulit dikendalikan oleh pemerintah. Atas sebab itulah sebagian

besar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ini sulit untuk membeli

rumah sendiri karena keterbatasan ekonomi dan cara  yang mereka  pilih

yaitu mengontrak atau menyewa rumah dibanding memiliki rumah sendiri.

Masalah yang dihadapi para nasabah atau masyarakat adalah

berkeinginan mempunyai rumah sendiri tetapi tidak mempunyai uang atau

dana yang cukup banyak untuk membuat rumah. Maka Disisi lain pemerintah

berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan perumahan dengan jumlah

kebutuhan akan rumah yang terus meningkat dengan harga yang terjangkau

1 EkoP.Pratomo,Membangun Kecerdasan Finansial Dengan Nilai-Nilai
Spiritualitas, (Jakarta: PT Arga Publishing, 2010), h.77.

2 Agustianto M, Lutfi T Rizki, Fiqih Perencanaan Keuangan Syariah, (Depok:
Mudamapan Publishing, 2010), h.110.d
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oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan

persyaratan umum bagi pembangunan rumah yang sehat, layak dan aman.

Maka dari itu pemerintah melalui perbankan mencanangkan program kredit

atau pembiayaan rumah murah yang memang ditujukan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, yaitu dengan menggunakan program Fasilitas

Likuiditas Penyaluran Perumahan (FLPP) atau Griya Faedah bersubsidi dari

Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA).

Dengan Griya Faedah bersubsidi ini dapat membantu masyarakat

berpenghasilan rendah atau masyarakat menengah kebawah dalam

memperoleh rumah milik mereka sendiri karena program Griya Faedah

bersubsidi merupakan program rumah murah pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan akan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini

yaitu pemerintah memberikan dana subsidi dengan cara bekerja sama

dengan bank pelaksana program ini yang ada di Indonesia untuk

memberikan kredit atau pembiayaan dengan uang muka dan cicilan yang

ringan serta margin yang rendah dan tetap selama masa pengembalian

pembiyaan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan unit usaha syariah

milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) konvensional salah satu bank pelaksana

yang ikut mendukung program Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan

(FLPP) yang dicanangkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat

(KEMENPERA) dan mendapatkan penghargaan Bank Syariah Terbaik

Pertama menurut KEMENPERA yang sukses melaksanakan program Griya
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Faedah bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

atau masyarakat menengah bawah untuk memilki rumah sebagai tempat

bernaung yang layak. Pembiayaan Griya Faedah bersubsidi merupakan

produk yang dimiliki oleh BRI Syariah, yang dikenal dengan “Griya Faedah

BRI Syariah ”. Dengan  program  ini,  masyarakat berpenghasilan rendah

atau yang memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp 4.000.000 perbulan dapat

mengajukan Griya Faedah bersubsidi dengan cara mencicil selama maksimal

20 tahun.

BRI  Syariah  yang  merupakan  unit  usaha  syariah menjadi

kontributor utama dalam program perumahan rakyat yang ditunjukkan

dengan penyalur Griya Faedah FLPP tertinggi. strategi pemasaran dengan

membangun paradigma baru dengan menjadikan voice of customer sebagai

“panglima”. Hal ini terlihat dari pencapaian Bank BRI Syariah di sektor

Griya Faedah bersubsidi.3

Berdasarkan kondisi demikian, maka keberhasilan dalam

menyalurkan pembiayaan Griya Faedah bersubsidi salah satunya ditentukan

oleh pemasaran, yang akhirnya memotivasi penulis untuk lebih jauh

mengetahui strategi pemasaran seperti apa yang diterapkan BRI Syariah pada

produk “Griya Faedah BRI Syariah”bersubsidi ini agar tersalurkan serta

dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk

memiliki rumah layak milik mereka sendiri. Maka dari itu, penulis ingin

melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam penulisan

3 http//www.bankbrisyariah.co.id
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sebuah skripsi yang berjudul: “Strategi Pemasaran Pembiayaan Griya

Faedah Bersubsidi Bagi Masyarakat Penghasilan Rendah”. (Studi

Kasus Pada BRI Syariah Cabang kendari)

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah Melihat Strategi pemasaran

pembiayaan produk Griya Faedah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang

Kendari melalui indikator-indikator strategi pemasaran. Dan melihat Apa saja

kendala yang dihadapi dan keberhasilan yang diperoleh BRI Syariah cabang

Kendari dalam proses pemasaran produk Griya Faedah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan BRI Syariah cabang

Kendari terhadap Pembiayaan Griya Faedah bersubsidi bagi masyarakat

berpenghasilan rendah ?

2. Bagaimana minat nasabah atas strategi pemasaran yang di peroleh BRI

Syariah cabang Kendari terhadap Pembiayaan Griya Faedah bersubsidi

bagi masyarakat berpenghasilan rendah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan BRI Syariah

cabang kendari untuk memasarkan pembiayaan Griya Faedah bersubsidi

bagi   masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Untuk mengetahui minat nasabah atas strategi pemasaran yang di peroleh

BRI Syariah cabang Kendari terhadap Pembiayaan Griya Faedah

bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
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E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek

pekerjaan dalam memasarkan produk BRI Syariah terutama tentang produk

Griya Faedah terhadap nasabah yang ingin mengambil kredit di BRI

Syariah

2. Manfaat praktik

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam institute Agama Islam Negeri Kendari dan

untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pembiayaan yang

ada pada bank syariah. Kemudian dapat digunakan untuk menerapkan

ilmu-ilmu yang telah dipelajari penulis.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai bahan perbandingan

serta penyempurnaan bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

lain dengan tema yang terkait.

c. Bagi BRI Syariah

Membantu untuk lebih mengembangkan usaha dan bisnis perbankan

syariah dan demi mendorong masyarakat agar lebih tertarik kepada

Bank Syariah.
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F. Definisi Oprasional

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau

mengukur variabel dalam penelitian ini, serta menghindari kekeliruan dalam

mengartikan topik yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka berikut

akan di jelaskan beberapa pengertian yang di maksud dalam judul penelitian

ini yaitu:

1. Strategi pemasaran

Tjiptono  menyatakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu alat

fundemental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan

mengembangkan keunggulan bersaing melalui pasar yang dimasuki dan

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran.4

Menurut Hartono strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan

sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha

pemasaran dari waktu ke waktu dari masing-masing tingkatan serta

lokasinya.5

Dapat diketahui bahwa strategi pemasaran merupakan bagian yang

terpenting dalam suatu proses pemasaran terhadap konsumen, karena

strategi merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan penjualan

yang ada di pasar sehingga tujuan pemasaran yang dilakukan dapat

tercapai.

4Fandy tjiptono,strategi pemasaran (Yogyakarta: andi offset,2013),h.1293.
5Hartono, pengaruh strategi pemasaran (Yogyakarta: andi offset,2012),h.889.
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2. Griya Faedah bersubsidi

Griya Faedah bersubsidi merupakan program rumah murah

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan rumah murah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah ini yaitu pemerintah memberikan

dana subsidi dengan cara bekerja sama dengan bank pelaksana program

ini yang ada di Indonesia untuk memberikan pembiayaan dengan uang

muka dan cicilan yang ringan serta margin yang rendah dan tetap selama

masa pengembalian pembiyaan.

3. BRI Syariah cabang Kendari

BRI Syariah Cabang Kendari terletak di wilayah Sulawesi Tenggara

kota Kendari yang beralamat di Jln. Abdullah Silondae No 123. Korumba

Mandonga. BRI Syariah Cabang Kendari mulai beroprasi sejak tanggal 9

januari 2013 sudah berjalan 6 tahun Bank BRI Syariah Cabang kendari

berdiri dan sudah banyak nasabah yang menabung dan mengambil

pembiayaan di BRI Syariah Cabang Kendari karna pelayanannya membuat

nasabah nyaman untuk bertransaksi di BRI Syariah Cabang Kendari.
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