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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah subsidi 

Islamic Banking di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru 

 Pembiayaan usaha konsumtif salah satunya adalah pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi 

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk program kesejahteraan masyarakat 

berpenghasilan rendah yang bekerjasama dengan kementrian pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah dengan akad 

murabahah (jual beli) yang memberikan berbagai manfaat.50 

Masyarakat Pekanbaru dapat memiliki rumah tipe 36 dengan cicilan sekitar 

Rp750.000 per bulan dan uang muka sebesar 1% Selain cicilan yang terjangkau, 

bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah murah melalui skema KPR BTN 

Subsidi juga akan memeroleh bantuan uang muka dari pemerintah sebesar Rp 4 

juta.  Adapun nasabah yang diterima pembi ayaan KPRnya sekitar 800 SP3K 

sedangkan yang ditolak sekitar 120. Dengan adanya subsidi uang muka dari 

pemerintah dan ringannya angsuran perbulan, banyak masyarakat yang tertarik 

untuk menjadi konsumen perumahan bersubsidi. 

  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi  menggunakan akad murabahah 

yaitu perinsip jual beli dimana harga jual di tetapkan berdasarkan harga beli 
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ditambah keuntungan yang telah di sepakati bersama. Tenor waktu angsuran 5 

hingga 20 tahun, besar  angsuran tetap selama jangka waktu pembayaran.Dimana 

hal ini sudah menunjukan pada tahap perkembangan yang bagus mulai sejak awal.  

Dalam penelitian ini difokuskan pada pembiayaan murabahah yang 

mengarah kepada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah.  Produk Kredit 

Pemilikan Rumah Subsidi Pekanbaru Riau begitu banyak peminatnya karena 

melalui proses yang mudah dan cepat dapat membantu masyarakat berpenghasilan 

rendah  memiliki rumah dengan angsuran tetap sampai lunas.   

Dalam prosedur pemberian pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank 

Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah terdapat beberapa langkah-langkah 

yaitu;  

1. Nasabah melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia (WNI) 

b. Memiliki e-KTP  

c. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah 

d. Pada saat pembiayaan lunas usia tidak lebih dari 65 tahun 

e. Minimum masa kerja/usaha 1(satu) tahun 

f. Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah (IDI BI clear) 

g. Pemohon maupun pasangan (suami/isteri) tidak memiliki rumah dan 

belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah 

h. Menyampaikan NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai 

perundang-undangan yang berlaku.  
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2.  Dari persyaratan diatas maka nasabah akan menyerahkan kebagian           

Consumer financing service kemudian consumer akan menerima 

kemudian diproses dan diverifikasi oleh tim berikut. Pada pembiayaan 

consumer, verifikasi data dan informasi dilakukan untuk memastikan 

kebenaran data pribadi calon nasabah pembiayaan, seperti data tempat 

tinggal, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Verifikasi data dilakukan 

dengan melakukan analisis 5 C. 

a. Character 

Mengambarkan watak atau kepribadian calon penerima 

pembiayaan  dengan tujuan untuk memngetahui  bahwa calon 

penerima pembiayaan mempunyai keinginan kewajiban membayar 

pinjamannya sampai lunas. Dalam pelaksanaanya untuk melihat 

character nasabah dalam menerima pembiayaan calon nasabah akan 

melakukan interview (wawancara). 

b. Capital  

Jumlah modal atau  penghasilan yang dimiliki calon penerima 

pembiayaan Dalam hal ini untuk mengetahui data yang disampaikan 

oleh calon nasabah itu benar seperti: slip gaji/laporan gaji Bank akan 

melakukan Pengecekan silang.. 

c. Capacity 

Capacity merupakan kemampuan manajerial calon penerima 

pembiayaan Dalam hal ini Bank akan melakukan kunjungan( on the 

spot ) untuk melihat  langsung usaha yang dijalankannya apakah 
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usaha tersebut dapat untuk memenuhi kewajiban pembayarannya atau 

sebaliknya.  

d. Collateral 

Collateral merupakan jaminan untuk  kelangsungan 

pembayaran pembiayaan . Untuk  mengatasi kemungkinan sulitnya 

pembayaran pembiayaannya.  Bank akan menyita Surat hak milik 

dari rumah yang dibeli, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

setelah bayar pajak. 

e. Condition Of Economy 

Condition Of Economy merupakan situasi kondisi politik, 

sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan 

perekonomian. Usaha yang dijalankan oleh calon penerima 

pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan 

hidup keluarganya, menutupi biaya operasional usaha dan kelebihan 

dari hasil  usaha dapat menjadi modal usaha untuk lebih berkembang 

lagi. Dalam hal ini Bank dapat memberikan pembiayaan  apabila 

usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu 

melunasi kewajibannya. 

3.  Setelah team pembiayaan melakukan verifikasi data dan Analisis yang 

digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru maka selanjutnya  data di input dan data calon penerima 

pembiayaan akan diajukan ke komite kredit untuk dinilai layak atau tidak 

nasabah yang bersangkutan apakah pemohon pembiayaan diterima atau 
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ditolak . Kemuduian Permohonan akan diproses oleh sistem layanan 

informasi keuangan (SLIK) Untuk melakukan penilaian apakah calon 

nasabah layak/tidak diberi pembiayaan terkait dengan kebenaran data. 

4.   Setelah permohonan pembiayaan disetujui maka keluar surat SP3K (surat 

penegasan persetujuan penyediaan kredit), namun  jika permohonan tidak 

disetujui maka keluar surat penolakan. Untuk nasabah yang disetujui 

permohonan pembiayaannya setelah diberi SP3K maka nasabah akan 

melakukan Akad (perjanjian antara bank dan nasabah).Akad murabahah 

merupakan Akad jual beli yang digunakan dalam pembiayaan oleh bank, 

dimana bank akan  membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari 

pemasok lalu menjual barang tersebut kepada nasabbah dengan harga 

jual sebesar nilai harga perolehan (yang dibeli) ditambah margin 

(keuntungan yang telah disepakati) .5% dari pembiayaan. 

5.  Setelah perjanjian akad dilakukan dan sudah disetujui antara keduanya 

maka nasabah dapat melakukan pencairan dalam proses pencairan wajib 

memiliki rekening tabungan/ATM untuk mempermudah nasabah dalam 

melakukan pembayaran.. 

6.  Sedangkan calon nasabah yang tidak  layak/ditolak dalam pembiayaan  

Kredit Pemilikan Rumah Subsidi maka akan dikembalikan berkas-

berkasnya kepada nasabah. Penolakan ini dilakukan oleh Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru karena alasan beberapa faktor 

sebagai berikut:  



 59 

1. Kemampuan bayar perbulan dari masyarakat tersebut dianggap tidak 

memenuhi 

2. Memiliki utang dibank 

3. Kartu tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan tidak  tardaftar 

didinas kependudukan dan catatan sipil setempat 

4. Penghasilan pokok tidak lebih dari 4 juta.  

5. Sudah memiliki rumah
51

 

 

B.  Keunggulan Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) Subsidi IB  Pada PT. 

Bank Tabungan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru    

Adapun keunggulan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah 

sebagai berikut:  

1. Melalui proses yang mudah dan cepat 

Dalam artian jika ingin mengajukan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah langsung 

menindaklanjuti. 

2. Angsuran tetap sampai lunas 

Misalnya angsurannya Rp. 1.000.000,00 perbulan maka sampai lunas 

angsurannya tetap Rp. 1.000.000,00 perbulannya.  

3. Dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran 

Dalam artian jika terjadi sesuatu pihak bank akan bertanggung jawab. 
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4. Bebas PPN 

Dalam artian pembebasan PPN bagi rumah bersubsidi. 

5. Jaringan kerja sama luas dengan devoloper diseluruh indonesia
52

 

6. image murni syariah. 

Adapun kelemahan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi IB sebagai berikut: 

1. Akses yang sulit dijangaku 

2. Jauh dari pusat kota 

3. Terbatas 
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