
  1  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   Bank adalah lembaga perantara keuangan atau financial intermediary artinya lembaga bank adalah yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang1. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasionalitasnya, Bank Islam harus mengikuti dan berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an2.   Seperti halnya dengan Bank Konvensional, bank Syariah juga memiliki peran sebagai lembaga perantara (Intermediarry) antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dan pihak lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kedua belah pihak yaitu dalam bentuk pembiayaan3.                                                              1Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 1. 2Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembanga Terkait (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 5-6.   3Gita Danupranata, Buku Ajar Perbankan Syariah (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), h. 34. 



2     Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil4.   Pembiayaan atau financing merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah sebagaimana dalam bank konvensial disebut dengan kredit atau lending. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (interest based) sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan rill yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing)5. Menurut sifat penggunanya, berikut adalah pembagian dari pembiayaan : 1. Pembiayaan produktif, jenis pembiayaan ini di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Pembiayaan Konsumtif, jenis pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang (makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal) maupun jasa (pendidikan dasar dan pengobatan). Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan secara kuantitatif dan kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang (perhiasan mewah, tempat                                                            4Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 102. 5Hermawan Kertajaya dan Muhamad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: PT. Mizan Pustaka,2006), h. 106. 



3    tinggal tambahan atau kendaraan dan lain-lain) maupun berupa jasa (pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya)6.  Pembiayaan kebutuhan tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial.Seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir dan miskin, dan oleh karena itu wajib diberikan zakat atau sedekah.  Rumah merupakan kebutuhan pokok, rumah memiliki arti penting bagi sebuah keluarga. Maka permintaan masyarakat akan rumah tiap tahun terus bertambah. Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh banyak lembaga-kelembagaan dan perbankan untuk menawarkan produk pembiayaan konsumtif yang dikenal dengan Griya iB Hasanah7. BNI Syariah memberikan kesempatan untuk masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan konsumtif dalam produk Griya iB Hasanah. Sejak tanggal 19 Juni 2010, pembiayaan Griya iB Hasanah berada selalu meningkat dari tahun ke tahun. Griya iB Hasanah adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan jenisnya) dan membeli tanah kavling, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing nasabah8.                                                              6Gita Danuoranata, Buku Ajar Perbankan Syariah (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), h. 103-109.   7Trusted Partner for Financial Excellence, Profil Perusahaan BNI Syariah, h. 25. 8Buku Panduan Perusahaan BNI Syariah Kantor cabang Kendari. 



4     BNI Syariah Cabang Kendari memberikan produk pembiayaan Griya iB Hasanah dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi, proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif cepat, jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun, selama masa pembiayaan besarnya angsuran tidak berpengaruh dengan suku bunga seperti di bank konvensional maka besarnya angsuran setiap bulan tetap dan tidak berubah sampai lunas, memberikan produk pembiayaan pemilikan rumah, ruko, kavling, siap bangun, pembangunan dan merenovasi rumah serta pembelian inden, pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis, maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 5 Milyar, apabila nasabah ingin melunasi angsuran sebelum jatuh tempo atau ingin melunasi sebelum akhir masa pembayaran nasabah tidak akan terkena pinalti atau denda. Produk Griya iB Hasanah merupakan salah satu produk keunggulan di BNI Syariah Cabang Kendari. Pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%9.  Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuangan bank ditetapkan bank di muka dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual belikan. Untuk terjadi transaksi perlu ada                                                            9Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113. 



5    kesepakatan harga jual, syarat-syarat pembayaran antara penjual dan pembeli, harga jual juga dicantumkan dalam akad, sehingga tidak dapat diubah oleh masing-masing pihak sampai pada masa berakhir, pembayaran dilakukan secara tangguh atau mencicil. Akad murabahah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, dalam hal ini terhadap rumah, tanah, atau kavling karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar.Penjual berkewajiban memberitahukan harga pokok dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya10.  Pemberian produk pembiayaan Griya iB Hasanah salah satu hal yang paling utama adalah adanya ketentuan besarnya nilai bangunan (sertifikat rumah) tersebut dalam pemberian besarnya nilai pembiayaan yang diberikan oleh bank. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Nasabah juga harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh bank dalam mengajukan pembiayaan, seperti persyaratan dokumen, persyaratan umur maksimum pada saat pembiayaan lulus, memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank11.  Ketentuan jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah seperti membangun, membeli, atau merenovasi rumah, ruko, rukan, kavling ataupun rumah indent itu berbeda dari masing-masing tujuan dari pembiayaannya. Dari ketentuan lokasi, bukti kepemilikan sertifikat, jangka waktu pembiayaan, margin dan biaya administrasi, uang muka, pembayaran kembali, besarnya angsuran, angunan dan pengikatan, asuransi, dan prosedur pembiayaan.12                                                             10Veithzal Rivai & Arviyan Arivin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 760. 11Brosur Produk Griya iB Hasanah BNI Syariah. 12Buku Panduan Perusahaan BNI Syariah Cabang Kendari. 



6     Mencermati data di atas, keberadaan bank syariah dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini karena perbankan islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius yaitu tidak adanya riba dalam system perbankan. Selain fungsi khusus ini instiusi-instiusi perbankan islam dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang utama, kesejahteraan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nilai, dan mobilisasi13.  Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari. Maka dari itu penulis mengambil judul Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari. 
B. Fokus Penelitian  Fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan Griya iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Kendari melalui indikator-indikator Pembiayaan Griya iB Hasanah dan mengetahui pelaksanaan prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari. 
C. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang  Kendari? 2. Bagaimana  pelaksaan sistem dari produk pembiayaan Griya iB Hasanah dengan  akad murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari?                                                             13Lativa M Algaound dan Meryvn K Lewis, Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek, 

Terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 134. 



7    D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pembiayaan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem dari produk pembiayaan Griya iB Hasanah pada akad murabahah di BNI Syariah Cabang Kendari. 
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis  Penelitian ini dapat menambah informasi mengenai pembiayaan produk Griya iB Hasanah, sehingga penulis mendapatkan karakteristik dan pembiayaan produk Griya iB Hasanah dalam perbankan syariah khususnya di BNI Syariah Cabang Kendari. 2. Manfaat Praktis   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapat ketika mata perkuliahan dan praktik aplikasi langsung dilapangan. a. Bagi pihak yang terkait  Dapat dijadikan masukan untuk BNI Syariah Cabang Kendari terkait Produk Griya iB Hasanah. b. Bagi Akademisi  Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi atau pengenalan kepada masyarakat tentang pembiayaan produk Griya iB Hasanah yang ada pada BNI Syariah Cabang Kendari. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Kendari. 



8    F. Definisi Operasional  Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable 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. Pembiayaan  Pengertian Pembiayaan disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”14. Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 2. Griya iB Hasanah  Adalah produk 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                                                            14 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta:  Sinar Grafika, 2008), h. 151. 



9    indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. 3. BNI Syariah  a. Pengertian lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama  Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. b. Jenis entitas bisnis : Jasa keuangan / public. c. Didirikan : Jakarta, Indonesia (2000) (Sebagai Unit Usaha Syariah). d. Markas : Jakarta, Indonesia. e. Tokoh : Dinno Indianto (Direktur Utama). f. Induk : PT. Bank Negara Indonesia, Persero,Tbk. g. Situs web : www.bnisyariah.co.id15.                                                                 15www.bnisyariah.co.id. 
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