
 i 

ABSTRAK 

 

Ihsaniiyah Limbong  ( 2018) :  Strategi Pemasran Produk Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Dengan Akad Murbahah Pada 

Bank BTN Syariah di Kota Pekanbaru 

 

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatiu negara sangatlah 

besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegistan 

keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu saat ini dan masa 

yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan dapat lepas dari dunia 

perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun 

lembaga, baik sosial maupun perusahaan. Salah satu kegiatan utama yang 

dilakukan oleh bank dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan dengan harga yang terjangkau adalah dengan memberikarn 

kredit, salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank adalah dengan 

memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit pemilikan rumah adalah 

kredit yang diberikan kepada masyarakat individu untuk pembelian atau 

pembangunan rumah tinggal, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah bagaimana strategi pemasaran produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

pada Bank BTN Syariah di Kota Pekanbaru, apa hambatan-hambatan strategi 

pemasaran Produlk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah pada 

Bank BTN Syarialh di Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam 

terhadap pelaksanaan pemasaran produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan 

akad murabahah pada Bank BTN Syariah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

bersifat lapangan fild risearch) bertempat di Bank BTN Syariah Jalan Tuanku 

Tambusai Blok A No 10-11 Kota Pekanbaru. Maka dalam pengumpulan data 

penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data primer, yaitu 

diperoleh dari pimpinan dan karyawan Bank BTN Syariah Kota Pekanbaru dan 

yang berhubungan penelitian ini. Data sekunder, yaitu diperoleh melalui buku-

buku, undang-udang, dokumen-dokumen, internet dan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa yang 

berusaha memberikan gambaran terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan 

mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk 

menjawab masing-masing masalah, sehingga dapat diambil kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa strategi pemasaran 

produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Syariah Kota Pekanbaru 

adalah melalui strategi produk, melalui strategi harga, melalui strategi promosi 

dan melalui strategi lokasi. Hambatan-hambatan strategi pemasaran Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah pada Bank BTN Syariah di 

Kota Pekanbaru adalah kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah, 

kurangnya pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah, minimnya 

anggaran untuk pemasaran dari perusahaan dan kurangnya SDM di bidang 

pemasaran. Sedangkan Tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi 


