
   10    BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan Untuk mengkaji penelitian Pembiyaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan terdahulu yang dipakai adalah sebagai berikut: 1. Eko wibowo dalam penelitian yang berjudul “Analisis mekanisme pembiayaan iB 

Griya Hasanah di Bni Syariah cabang semarang” menjelaskan tentang keunggulan Produk Pembiayaan Griya iB Hasanah jika di bandingkan dengan Produk Pembiayaan unggulan yang berada di bank syariah lainnya. Dapat pula sebagai referensi masyarakat pada umumnya sebelum mengajukan pembiayaan1. 2. Anis Khaerunnisa dalam tugas akhirnya yang berjudul “Efektivitas Penyaluran 

Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN Syariah bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme penyaluran pembiayaan KPR subsidi,serta mengetahui besarnya persentase efektivitas penyaluran pembiayaan KPR subsidi pada pada BTN Syariah cabang Tangerang. Mengetahui system penyaluran pembiayaan BTN Syariah dalam menyalurkan KPR Syariah bersubsidi bagi masyarakat                                                            1Eko Wibowo, Analisis Mekanisme Pembiayaan iB Griya Hasanah di Bni Syariah 
Cabang Semarang (skripsi,fakultas ekonomi dan bisnis universitas institute agama islam negeri salatiga, 2016). 



11       berpenghasilan rendah, mengetahui tingkat keberhasilan keberhasilan BTN Syariah dalam penyaluran KPR Syariah bersubsidi2. 3. Dewi Lestari Ningsih tentang “Analisis Pembiayaan KPR Indesya BTN iB dengan 

Akad Istishna’ pada Bank Tabungan Negara Syariah kantor Cabang Pembantu 

Ciputat” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pengajuan pembiayaan KPR indensya dan analisis pembiayaan KPR indesya BTN dilihat dari segi bank mendeteksi kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan dengan prinsip 5C3. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian diatas adalah sebagai berikut: a. Persamaaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Produk Griya iB Hasanah. Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. b. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Lokasi dalam penelitian berada di kendari. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian yang sudah ada melihat dampak adanya Perbandingan sistem Pembiayaan Griya iB Hasanah, Kebijakan Griya iB Hasanah.                                                              2Anis Khaerunnisa, Efektivitas PenyaluranPembiayaan KPR Syariah Bersubsidi BTN 
Syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2016). 3Dewi Lestari Ningsih, Analisis Pembiayaan KPR Indensya BTN iB dengan Akad 
Istishna’ pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor cabang Pembantu Ciputat (Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 



12       B. Landasan Teori 1. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang/tagihanya tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil4. Pembiayaan dari bank secara langsung akan membantu masyarakat dalam penggunaan dana untuk kebutuhan pembiayaan yang ingin dilakukan. Pemberian semua pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar tetapi, juga dilakukan oleh semua kalangan yang membutuhkan pembiayaan kepada bank tersebut untuk segala kebutuhan. Kepercayaan yang dimaksud adalah bank menaruh kepercayaan kepada seseorang atas amanah yang diberikan bank selaku penyedia dana. Begitu juga pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam sebuah pembiayaan di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, dan produk tersebut begitu sangat diminati oleh calon nasabah. Salah satu produk pembiayaan yang diminati, oleh para nasabah adalah produk pembiayaan rumah (pembiayaan Griya iB Hasanah). Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah pembiayaan konsumtif yang ada di BNI Syariah yang diberikan kepada anggota masyarakat atau nasabah) untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling yang besarnya                                                            4 Kasmir, Manajemen perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2011), h. 73. 



13       disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing–masing calon nasabah. Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari diberikan kepada semua para calon nasabah (baik nasabah lama maupun nasabah baru) dalam rangka membiayai kebutuhan untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, dan sejenisnya) yang diinginkan dan dibutuhkan oleh nasabahnya. Jangka waktu proses dalam pembiayaan ini, tergantung dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para nasabah. Sebagaimana yang tertuang pada 
Standard Operasional Procedure (SOP) pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan. 2. Konsep Pembiayaan  Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan5. Pengertian lain dari pembiayaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor (12):                                                            5 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681. 



14       “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 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 bagi hasil”. dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”  Pembiayaan adalah fasilitas pendanaan atau penyediaan dana baik berupa uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang sudah disepakati bersama dengan imblan maupun tanpa imblan dan bagi hasil.  Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut:  



15       Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut6:  1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kenutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga produk, yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana (Financing)  Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu7: a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. d) Pembiayaan dengan akad pelengkap.                                                             6 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160. 7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 56. 



16       Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti Murabah, Salam, dan Istishna serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu Ijarah dan IMBT.  Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Musyarakah dan Mudharabah. Sedangkan akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk untuk mengeluarkan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah 
hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah8. 2) Produk Penghimpun Dana (Funding)  Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang                                                            8 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi 3, (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 2006), h.  98. 



17       diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi‟ah dan mudharabah9. 3) Produk Jasa (Service)  Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus 

unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa tersebut antara lain berupa sharf, dan ijarah10. Dilihat dari keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:  Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:  a. Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu atau hasil produksi.  b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.  Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.  Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah11: 1) Untuk mengadakan barang-barang modal. 2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. 3) Berjangka waktu menengah dan panjang.                                                            9Ibid.  10Ibid. 11Muhammad. Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, h. 167. 



18       Seluruh bank syariah dalam memberikan suatu pembiayaan, terlebih dahulu harus melakukan analisis pembiayaan.Agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Metode standarisasi yang digunakan dalam menganalisis pembiayaan adalah metode analisis 5C yaitu character (karakter), capacity (kapasitas), capital (modal), condition of economic (kondisi) dan collateral (jaminan). PT. BNI Syariah Cabang Kendari dalam menganalisis dan menilai calon nasabahnya juga menggunakan metode analisis pembiayaan 5C yaitu character (karakter), capacity (kapasitas nasabah membayar kembali), 
capital (modal), condition of economic (kondisi ekonomi/faktor luar), dan 
collateral (jaminan). Tetapi PT. BNI Syariah Cabang Kendari dengan menggunakan 3C saja sudah bisa menganalisis pembiayaan yang ingin diberikan kepada calon nasabah. Karena 3C (character, capacity, dan collateral) tersebut sudah termasuk dalam 5C juga. Sedangkan untuk aspek lainnya seperti capital (modal) dan condition ofeconomic (kondisi ekonomi/faktor luar) juga sebagai tolak ukur dalam menilai pembiayaan. Jadi metode analisis 5C di BNI Syariah ini dibagi menjadi 3C besar yang dianggap sudah termasuk dalam aspek 5C tersebut dan mencakup semua metode (5C diringkas menjadi 3C). Metode tersebut BNI Syariah mendapatkan hasil akurat dari proses analisis pembiayaan tersebut. Tetapi apabila salah satu faktor dari metode tersebut dikesampingkan atau tidak dominan, maka keakuratan dan kevalidan data yang dianalisis tersebut belum dapat dipastikan dengan tepat. Setelah proses analisis pembiayaan dilakukan, proses selanjutnya yaitu persetujuan pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan 



19       disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan tersebut. Proses ini bergantung pada kebijakan bank, yang disebut dengan Komite Pembiayaan12. Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena hasil akhir dari Komite Pembiayaan berisi penolakan, penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Di dalam Komite Pembiayaan akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan.  Proses persetujuan pembiayaan yang ada di BNI Syariah melibatkan beberapa devisi dalam organisasi PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Devisi yang dimaksud adalah Sales Officer (SO),  Sales Assistant (SA), Consumer Processing 

Head (CPH), Operasional Head (OH), Financing Suport Assistant (FSA), dan Manajer atau Pimpinan Cabang. Dalam proses persetujuan pembiayaan ini setiap devisi menjalankan tugasnya secara berkesinambungan satu sama lain. Kesimpulan dari proses ini adalah proses dari pemenuhan persyaratan serta proses penilaian akhir kelayakan nasabah dari pimpinan cabang selaku Komite Pembiayaan. Teori pembiayaaan dijelaskan bahwa tahapan pembiayaan setelah dikeluarkannya persetujuan pembiayaan adalah pengumpulan data tambahan yang kiranya diperlukan. Namun di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, tahapan ini tidak digunakan. Pengumpulan data tambahan termasuk di dalam persetujuan pembiayaan dimana ketika nasabah dinyatakan layak mendapatkan pembiayaan                                                            12Ibid. 



20       maka nasabah diharapkan segera memenuhi persyaratan dalam Surat Keputusan Pembiayaan (SKP). Apabila nasabah telah melewati proses persetujuan pembiayaan, maka selanjutnya nasabah pembiayaan (Griya iB Hasanah) dan pihak bank dapat melakukan pengakadan atau pengikatan kontrak pembiayaan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel13. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Jika terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi, maka bank harus membuktikan bahwa nasabah yang bersangkutan benar-benar telah menandatangi akad tersebut. Sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris. Jika terjadi penyangkalan terhadap akad transaksi, maka nasabah yang harus membuktikannya. BNI Syariah menggunakan proses pengikatan notariel dimana penandatanganan akad disaksikan oleh notaris. Notaris tersebut direkomendasikan langsung dari kantor pusat BNI Syariah. PT. BNI Syariah Cabang Kendari menggunakan pengikatan notariel ini dengan maksud untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam proses ini, bagian legal review juga turut adil dalam menentukan siapa saja yang berhak hadir dan menandatangani berkas pengikatan pembiayaan Griya iB Hasanah berdasarkan pada nasabah yang bersangkutan. Setelah pengikatan terhadap pembiayaan, jaminan pun juga dilakukan pengikatan. Pada PT. BNI                                                            13Ibid. 



21       Syariah Cabang Kendari proses pengikatan jaminan termasuk dalam pengikatan pembiayaan karena jaminan juga termasuk unsur dari pembiayaan. Selesainya proses pengikatan pembiayaan selesai, pihak PT. BNI Syariah Cabang Kendari juga melakukan pemantauan kepada nasabah tersebut hingga pelunasan pembiayaan Griya iB Hasanah selesai. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank tergantung dari kesepakatan di awal antara nasabah dan BNI Syariah. Pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga konsistensi dan mengantisipasi permasalahan yang nantinya akan timbul. Apabila tindakan antisipasi telah dilakukan namun masih timbul masalah di kemudian hari, pihak BNI Syariah Cabang Kendari tetap akan membantu dalam memberikan solusi atas masalah yang terjadi atau pemantauan secara berkala, tanpa harus keluar dari koridor kewenangan masing-masing pihak yang tertera dalam surat atau akta perjanjian pembiayaan. Jika masalah itu benar-benar tidak bisa diselesaikan maka, pihak bank akan melakukan tindakan eksekusi. 3. Unsur pembiayaan Unsur-unsur pembiayaan adalah: a. Bank syariah, badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana. b. Mitra usaha/partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. c. Kepercayaan, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan untuk memenuhi kewajiban dengan mengembalikan dana bank syariah sesuai jangka waktu yang disepakati. 



22       d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah. e. Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana f. Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. g. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar jumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati14. 4. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Secara umum, tujuan pembiayaan menyangkut dua hal: Makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan: a. Peningkatan ekonomi umat; b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha; c. Meningkatkan produktivitas; d. Membuka lapangan kerja baru; e. Distribusi pendapatan. Adapun tujuan secara mikro adalah: a. Upaya memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko; b. Pendayagunaan sumber ekonomi; c. Menyalurkan kelebihan dana; 1) Dari sisi pembiayaan sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah, pembiayaan yang dilakukan bank bertujuan untuk memenuhi kepentingan;                                                            14 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h.107-108. 



23       2) Pemilik, artinya pemilik dana mengharapkan keuntungan dari dana yangditanam di bank; 3) Pegawai, artinya dengan adanya pembiayaan pegawai memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya; 4) Masyarakat, meliputi pemilik dana, debitur, dan masyarakat umum atau konsumen; 5) Pemerintah, artinya pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara termasuk pendapatan dari sektor pajak (berupapajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan); 6) Bank, artinya diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan bidang usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani. Di samping memiliki tujuan, pembiayaan  memiliki fungsi tertentu, yaitu: 1) Meningkatkan daya guna uang dan daya guna barang; 2) Meningkatkan peredaran uang; 3) Menimbulkan motivasi berusaha; 4) Menciptakan stabilitas ekonomi; 5) Sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional15. 5. Jenis Pembiayaan Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya: a. Berdasarkan jangka waktu                                                            15 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 
Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.220-221. 



24       1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan dalam jangka waktu antara 1 bulan sampai dengan 1 tahun; 2) Pembiayaan menengah, pembiayaan dalam jangka waktu antara 1 sampai dengan 5 tahun; 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun16. b. Berdasarkan sifat penggunaannya Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi duahal berikut: 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kualitattif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kuantitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.17 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah sebagai berikut: a) Untuk pengadaan barang-barang modal. b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. c) Berjangka waktu menengah dan panjang18.                                                             16 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan 
Aplikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 686. 17 Muhammmad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160. 18 Ibid., h. 167. 



25       C. Kerangka Pikir 

 Terjadinya peningkatan jumlah pembiayaan Griya iB Hasanah pada setiap bulannya akan berdampak positif bagi keberlangsungan bank itu sendiri. Dimana pembiayaan merupakan salah satu penyokong utama pendapatan Bank Syariah seperti hal nya kredit pada bank konvensional.  Hal itu tidak terlepas dari fungsi pokok sebuah bank yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan  atau bentuk-bentuk lainnya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat (funding) yaitu bank mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat. Pembelian dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik tabungan, giro, deposito maupun lainnya. Setelah bank memperoleh dana, kemudian bank memutarkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (lending).  Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara 



26       bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.  Dimana dalam hal ini salah satu Produk BNI Syariah adalah Pembiayaan Griya iB Hasanah yaitu produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan prinsip akad murabahah (jual beli). Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan griya iB hasanah agar terus menerus mengalami peningkatan yaitu dengan terus menerus berorientasi kepada pasar yang diharapkan kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai penguna jasa perbankan dan lebih menitip beratkan pada pemberian layanan yang lebih baik lagi dan ungggul sehingga meningkatkan competitive advantage.        Bagan. 1 Alur Pembiayaan BI Checking Pengumpulan Data Calon Nasabah Calon Nasabah Acc / Disetujui Taksasi Jaminan Verifikasi dan Investigasi Pelaksanaan Akad Dejected / Ditolak Realisasi Pembiayaan 
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