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ABSTRAK 

 

Uga Nurlinda (2020) IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA 

PRODUK KREDIT PEMILIKAN RUMAH 

(KPR) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA 

KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU 

 

Tingkat persaingan dalam dunia perbankan syariah menuntut setiap pemasar 

untuk mampu melaksanakan kegiatan pemasarannya dengan lebih efektif dan 

efisien. Diperlukan stategi pemasaran yang baik agar dapat memenangkan 

persaingan. Strategi yang ditetapkan harus sesuai pula dengan perkembangan 

pasar pada saat ini. Salah satu strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh bank 

syariah adalah marketing mix. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara 

elemen-elemen yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui imlementasi marketing mix dan kendala yang 

dihadapi dalam melakukan implementasi marketing mix pada produk Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru.  

Penelitian ini dilakukan di PT.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. Dengan jumlah informan 5 orang diantaranya Staf Financing 

Service, Financing Sales dan Mortage & Consumer Financing Unit (MCFU). 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri 

data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi marketing mix pada 

produk kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru berupa 4P yakni product, price, place, dan promotion. 

Produk KPR yang ada di BTN Syariah terdiri dari KPR BTN Sejahtera iB, KPR 

BTN Platinum iB, dan KPR BTN Indent iB. Penentuan harga yang diberikan 

kepada nasabah sudah tepat. Lokasi kantor terletak di kawasan yang strategis dan 

mudah untuk diakses. Promosi dilakukan menggunakan metode personal selling, 

sales promotion, dan advertising. Dalam implementasi marketing mix pada 

produk kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru terdapat beberapa kendala yaitu dalam hal persaingan, 

margin pembiayaan yang kompetitif, kurangnya lahan parkir serta kurangnya 

sosialisasi ke masyarakat. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Pemasaran,  Marketing Mix.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tiga kebutuhan pokok manusia yakni sandang, pangan, dan papan 

merupakan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan 

manusia. Kehidupan yang layak menyangkut terpenuhinya ketiga kebutuhan 

minimal manusia itu. Di antara ketiga kebutuhan pokok tersebut, yang paling sulit 

untuk dapat dipenuhi adalah kebutuhan akan adanya perumahan, padahal rumah 

merupakan tempat berlindung manusia dari alam dan lingkungan sekitar manusia. 

Sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting dan harus dipenuhi, maka memiliki 

rumah menjadi hal yang sangat mendesak dipenuhi. Namun demikian, untuk 

dapat memiliki sebuah rumah bukan hal yang mudah dan murah. Untuk 

mendirikan rumah diperlukan sebidang tanah dan biaya yang tidak murah, apalagi 

dengan harga bahan bangunan yang semakin meningkat.  

Hal yang juga penting dalam upaya memenuhi kebutuhan akan perumahan 

adalah cara memperoleh rumah yang sudah ditawarkan oleh pengembang 

perumahan. Tidak semua orang memiliki cukup uang tunai untuk dapat membeli 

rumah yang mereka perlukan. Kondisi tersebut kemudian direspon oleh dunia 

perbankan dengan mengeluarkan produk perbankan berupa Kredit Pemilikan 

Rumah ( KPR). Kredit Pemilikan Rumah, yang kemudian disebut KPR adalah 

kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif 

lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan adalah 

lembaga yang peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud 

dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan prinsip 

operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang 

mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasakan prinsip syariah atau yang 

kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.
1
 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank pembiayaan Rakyat Syariah 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran.
2
 

Dalam Islam landasan hukum tentang bank syariah terdapat dalam QS. An-

Nisa’ ayat 29: 

ٌُكْن ۚ  َشةً َعي تَشَ اضٍ  هِّ َٰٓ أَى تَُكَْى تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكن بَْيٌَُكن بِٱْلبََٰ ََْٰ ۟ا أَْه َْٰٓ َٰٓأَيَُِّب ٱلَِّزيَي َءاَهٌُْ۟ا ََل تَأُْكلُ يََٰ

َ َكبَى بُِكْن َسِحيًوب ۟ا أًَفَُسُكْن ۚ إِىَّ ٱَّللَّ َْٰٓ ََل تَْقتُلُ َّ  

                                                             
1
 Nurnasrina, Perbankan Syariah, (Pekanbaru: Suska Pers, 2012), h,19 

2
 Adrian sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h.76 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling 

memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

dalam pasal 4 disebutkan bahwa fungsi bank syariah diantaranya ialah: 

a. Bank Syariah dan UUS (unit usaha syariah) wajib menjalankan fungsi 

penghimpunan dan penyaluran dana masyarkat 

b. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu 

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana 

sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat 

c. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf 

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

kehendak pemberi wakaf (wakif).
3
 

Sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia PT. Bank Tabungan 

Negara Syariah juga melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah 

yakni dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam 

fungsi penghimpunan dana BTN Syariah mengeluarkan produk dalam bentuk 

tabungan, giro dan deposito. Sedangkan untuk produk penyaluran dana BTN 

Syariah misalnya pembiayaan multimanfaat, pembiayaan multi jasa hingga 

produk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) yang menjadi fokus layanan 

BTN Syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. 

                                                             
3
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan salah satu bank syariah 

yang menyediakan fasilitas pembiayaan Kredit pemilikan Rumah (KPR) yang 

diberi nama pembiayaan KPR BTN iB dengan menggunakan prinsip akad 

murabahah. Murabahah (jual beli) secara etimologi berasal dari kata ribh, yang 

berarti keuntungan,dalam praktek perbankan syariah murabahah selalu 

menggunakan jenis al-bay bisaman ajil atau muajjal yaitu jenis pembiayaan 

secara tangguh atau cicilan, jadi murabahah merupakan transaksi jual beli,dimana 

bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad murabahah 

merupakan akad jual beli dalam pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh bank. 

Ba’i al- murabahah ialah jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang 

disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan 

harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam 

jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
4
  

KPR awal mulanya merupakan produk yang dikeluarkan oleh bank 

konvensional. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya juga banyak 

dilakukan oleh bank syariah. Yang mana permintaan pembiayaan KPR di bank 

syariah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan semakin 

tingginya minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan KPR dengan skema 

syariah. Peningkatan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR di PT. 

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dapat dilihat dari data 

berikut. 

 

                                                             
4 

Muhammad, Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syraiah,  (Yogyakarta : UII 

Press, 2000), h.29 
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Tabel I.1 

Jumlah Nasabah Pembiayaan KPR pada BTN Syariah 

No Tahun Jumlah Nasabah 

1. 2017 2.786 

2. 2018 3.142 

3. 2019 1.371 

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru 

 

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis dapat dilihat begitu tinggi 

minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) 

di BTN Syariah Pekanbaru. Pada tahun 2017 terdapat 2.786 nasabah yang 

mengajukan pembiayaan KPR di BTN Syariah Pekanbaru. Kemudian pada tahun 

berikutnya terdapat 3.142 nasabah yang berarti terjadi peningkatan jumlah 

nasabah pembiayaan KPR sebanyak 1.356 nasabah. Namun pada tahun 2019 BTN 

Syariah Pekanbaru mengalami penurunan penyaluran produk KPR. Hal ini 

disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan pemerintah, yang 

mana dibatasinya kuota dalam penyaluran KPR subsidi.  

 Meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan KPR di BTN Syariah Pekanbaru 

tidak terlepas dari kegiatan pemasaran yang mereka lakukan. Strategi pemasaran 

yang digunakan BTN Syariah menarik minat masyarakat sehingga banyak 

masyarakat yang memilih untuk mengajukan pembiayaan KPR.  

Kegiatan pemasaran membutuhkan konsep pemasaran yang mendasar 

sesuai dengan kepentingan pemasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan.  

Menurut Kotler dan Keller (2006), pemasaran ialah fungsi organisasi dan satu set 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan 
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keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

organisasi.
5
  

Strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh PT. Bank Tabungan Negara 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pemasaran pada 

produk pembiayaan KPR adalah marketing mix. Marketing Mix (bauran 

pemasaran) ialah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terpadu. Artinya, 

kegiatan ini dilakukan secara bersamaan diantara elemen-elemen yang ada dalam 

marketing mix itu sendiri. Setiap elemen tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa 

dukungan dari elemen yang lain. 

Marketing mix atau bauran pemasaran merupakan suatu cara yang 

digunakan Perbankan Syariah untuk menginformasikan kepada nasabah tentang 

hal-hal atau aktivitas yang ada dalam perbankan tersebut, yang mana pihak 

perbankan mempunyai keinginan untuk lebih cepat sampai kepada konsumen dan 

tepat sasaran. Dalam melakukan marketing mix perbankan syariah harus dapat 

menggunakan prinsip kebenaran dan kejujuran. Sehingga kesan positif akan 

terbangun dimata masyarakat. Maka konsumen akan terdorong untuk bersikap 

loyalitas dalam melakukan pembelian ulang secara terus menerus menggunakan 

jasa di Bank Syariah.
6
 

Adapun unsur-unsur yang termasuk ke dalam marketing mix menurut Stoner 

meliputi, product, price, place, dan promotion (4P). Di dalam strategi marketing 

mix, strategi produk merupakan unsur yang paling penting. Pemilihan jenis 

produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi 

                                                             
5
 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung : Cv.Alfabeta, 2014), h.340 

6
Muslih, Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi 

Implementatif, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h.106. 
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yang dibutuhkan, serta penentuan harga serta cara penyalurannya. Selanjutnya, 

strategi harga ialah bagaimana bank menetapkan harga produknya. Penetapan 

harga mempunyai peran yang penting mengingat bahwa penetapan harga akan 

terkait langsung dengan revenue yang diterima bank.
7
 

 Keputusan setelah pengembangan produk dan penetapan harga yang harus 

diambil oleh manajemen adalah mengenai distribusi produk/jasa yang akan 

dipasarkan. Ketepatan dalam memilih saluran pemasaran ini sangat mendukung 

suksesnya keputusan pemasaran lainnya. Kemudian promosi terhadap produk 

yang ditawarkan kepada calon nasabah maupun untuk mempertahankan nasabah 

lama.
 8
 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang marketing mix dalam prakteknya 

terkhususnya pada produk kredit pemilikan rumah (KPR) di BTN Syariah telah 

dikenal sebagai bank syariah terbaik dalam penyaluran pembiayaan KPR dan juga 

sudah berpengalaman dalam penyaluran pembiayaan KPR, yang dituangkan 

dalam tugas akhir dengan judul: 

“IMPLEMENTASI MARKETING MIX PADA PRODUK KREDIT 

PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA 

KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membatasi fokus masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni cakupan 

                                                             
7
 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank, (Yogyakarta : Liberty, 2002), h.285 

8
Kasmir, Manajemen Perbankan (Cetakan 1), (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2007), h. 186. 
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penelitian hanyalah tentang implementasi marketing mix pada produk kredit 

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

Pekanbaru serta kendala dalam implementasi marketing mix pada produk kredit 

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

Peknbaru. 

C. Rumusan masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa pokok-

pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi marketing mix pada produk Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru ? 

2. Apa saja kendala dalam melakukan implementasi marketing mix pada 

produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan 

Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru ? 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dan Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan 

melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi marketing mix pada produk Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan implementasi 

marketing mix pada produk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 

a. Sebagai sarana untuk meraih gelar Ahli Madya pada program studi 

Diploma-III Perbankan Syariah fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 

wawasan mengenai implementasi marketing mix pada produk 

kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank BTN Syariah. 

c. Untuk memperoleh pengalaman dalam menulis sebuah karya 

ilmiah. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

adapun lokasi penelitian ini berada di PT. Bank Tabungan Negara Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru Jl. Arifin Ahmad Blok A N0.10-11 Kel. 

Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Alasan 

penulis memilih lokasi penelitian di BTN Syariah karena Bank Tabungan 

Negara ialah bank yang fokus pelayanannya dalam memberikan 

pembiayaan KPR ke masyarakat dan sudah berpengalaman dalam 

penyaluran pembiayaan KPR. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru bagian 

Financing Sevice. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini 

adalah implementasi marketing mix pada produk kredit pemilikan rumah 

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

beserta kendala yang dihadapi. 

3. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian.
9
 

1. Informan kunci, adalah informan yang mengetahui secara mendalam 

tentang permasalahan yang diteliti. 

2. Informan pendukung, adalah informan yang ditentukan dengan dasar 

pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik 

secara formal maupun informal dengan informan kunci.
10

 

Informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 5 orang, yang terdiri 

dari Mortage & Consumer Financing Unit (MCFU), financing sales dan 

staf financing service pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru. 

 

                                                             
9
Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya,2006), h.4. 
10

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2009), h.14 
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4. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (field 

reseach) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang 

bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak 

dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu 

penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu.
11

 

Sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan fakta mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan situasi atau kejadian. 

5. Sumber Data 

a. Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. 

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara 

dengan karyawan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, undang-

undang, dokumen, internet, artikel, serta materi perkuliahan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

 

                                                             
11

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1991, h. 94. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu metode mengamati dan meninjau secara langsung 

ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis 

terhadapobjek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu percakapan langsung dan tatap muka (face to 

face) dengan mengajukan pertanyaan kepada karyawan Financing 

Service PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

c. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat 

untuk keperluan penelitian ini. 

7. Metode Analisis Data 

  Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif 

kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 

terperinci, berdasarkan kenyataan dilapangan dan mengkaitkan dengan 

teori serta memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab 

masing-masing masalah yang diteliti, sehingga dapat diambil 

kesimpulan. 

8. Metode Penulisan 

a. Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah secara umum unutk 

dianalisis yanng kemudian diambil kesimpulan dari sesuatu yang 

umum ke sesuatu yang khusus. 
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b. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa adanya tanpa menambah ataupun 

mengurangi sedikitpun sesuai dengan keadaan dengan memberikan 

gambaran terhadap penelitian yang dilakukan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka laporan tugas akhir 

ini penulis jabarkan menjadi lima bab. Setiap babnya terdiri dari sub-sub bab, 

yang mana keseluruhan bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  Adapun gambaran sekilas mengenai 

bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, 

Dan Sistematika Penulisan  

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Terdiri dari:  Sejarah Berdirinya BTN Syariah Pekanbaru, Struktur 

Organisasi, Job Description, Produk dan Jasa yang di jalankan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Terdiri dari: definisi implementasi, teori pemasaran, marketing 

mix, dan pengertian KPR. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Terdiri dari: Implementasi Marketing Mix Pada Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) 

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Serta Kendala Dalam 
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Implementasi Marketing Mix Pada Produk Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) Di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Syariah Pekanbaru. 

BAB V PENUTUP 

 Terdiri dari: Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR 

CABANG SYARIAH PEKANBARU 

 

A. Sejarah Singkat BTN Syariah 

Berawal dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan 

perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992 menjadi 

perbankan No. 10 tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan 

fenomena boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian 

ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang 

perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum 

berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah 

pun kian bartambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka 

manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah 

tim implementasi restrukturisasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2003, 

manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar 

untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. 

Untuk mengantisipasi kecendrungan tersebut, maka PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 

dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 oktober 2004 oleh 

Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi 

syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No 14/DIR/DSYA/2004. Pembentukan 

Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekat ajaran Bank BTN untuk 
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menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-

ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut ”BTN 

Syariah” dengan motto ”Maju dan Sejahtera Bersama”.
12

 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan 

pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah dan Pimpinan Kantor 

Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah. Pada bulan 

November 2004 dibentuklah struktur organisai kantor cabang syariah PT. BTN. 

Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang 

yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan 

Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 

Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/ MUI 

tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 

resmi ditunjuk oleh DSN/ MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H 

Ahmad Nazri Adlani, Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL dan Dr. H. Endy 

M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI,ACS.  

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan 

dari BI, Surat No. 6/ 1350/ DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip 

pembukaan KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang 

diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah.Yang secara sinergi 

melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta 

pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti tanggal 28 Februari dengan dibukanya 

                                                             
12

Dokumen PT. Bank Tabungan Negara KCS Pekanbaru. 
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KCS Bandung kemudian 17 Maret 2005 dengan KCS Surabaya dan berturut-turut 

tanggal 4 dan 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan Makasar dan pada bulan 

Desember 2005 dubukanya KCS Malang dan Solo. Pada tahun 2007, Bank BTN 

telah mengoprasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 kantor layanan 

syariah (Office Channeling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu 

Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tanggerang, 

Bogor, Bekasi. 

Pada tanggal 3 maret 2008 atau pada 25 shafar 1429 BTN Syariah Kantor 

Cabang Pekanbaru diresmikan oleh bapak Saut Pardede Selaku direktur BTN 

Syariah yang berlokasi di Jl. Tuanku Tambusai Blok A No. 10-11 Labuh Baru 

Timur Payung Sekaki Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 15 januari 2018 BTN 

Syariah Pekanbaru menggelar gtand opening relokasi kantor cabang dan kantor 

kas syariah di Jalan Arifin Ahmad yang dihadiri oleh wakil walikota Pekanbaru  

bapak Ayat Cahyadi, kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Riau ibu Siti 

Astiyah dan bapak Yusri selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau. 

Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara online-realtime 

berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. Produk BTN Syariah 

cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan keluarga nasabah namun tetap fokus 

pada pembiayaan perumahan (diantaranya: KPR BTN Syariah dan Multiguna 

BTN Syariah untuk Kendaraan Bermotor).
13

 

 

                                                             
13

 Ibid 
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B. Struktur Organisasi Bank BTN Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Gambar I.1  

Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

 

Sumber :Data Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Catt : 

1. Liza Febrina saat ini masih menduduki jabatan Customer Service karena belum ada penggantiNote :  *  Pegaw ai Mutasi Alih Status dari Fronliner KC Pekanbaru, efektif tgl 9 juli 2018 / s.d. penempatan tenaga CS y ang baru 
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C. Job Description Bank BTN Syariah 

 

1. Kepala Cabang (Branch Manager)  

a. Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan dilaksanakan di BTN 

Syariah. 

b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan 

bank.  

c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan. 

d. Menyetujui atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan.  

e. Melaporkan perkembangan bank pada Rapat Umum Pemegang Saham 

secara periodik. Dari hasil yang dilaporkan Rapat Umum PemegangSaham 

akan mengambil kebijakan atas perkembangan bank yang dilaporkan. 

2. General Branch Administration  

a. Kelancaran aktifitas kesekretariatan kepala cabang. 

b. Penatausahaan surat-menyurat di kantor cabang. 

c. Akurasi dan kelengkapan kartu pengawasan anggaran.  

d. Penatausahaan logistik di kantor cabang.  

3. General Branch Administration Office / Kartu Pengawas Anggota  

a. Mencatat jumlah anggaran yang disetujui oleh KP dan KPA.  

b. Membukukan semua transaksi yang menyangkut biaya operasional dalam 

Kartu Pengawasan Anggota (KPA). 

c. Melakukan rekonsiliasi antara KPA dengan sandi GL pada neraca 

keuangan. 
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4. General Branch Administration Office / Logistic (Bag. Umum)  

 

a. Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan aktiva tetap kantor cabang, 

mulai dari pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, dan penghapusan . 

b. Mengadministrasikan kegiatan yang berkaitan dengan logistik. 

c. Mengendalikan semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan kantor cabang. 

5. Secretary (Sekretaris BM)  

 

a. Mengatur segala aktifitas dan segala administrasi kesekretariatan bagi 

kepentingan kepala cabang. 

b. Melaksanakan kesekretariatan kepala cabang.  

 

6. Personalia 

a. Penata usahaan kepegawaian di kantor cabang. 

b. Akurasi dan kelengkapan hasil entry data kepegawaian. 

c. Pelaksanaan pembayaran hak-hak pegawai. 

7. Financing Service Officer (Layanan Pembiayaan)  

a. Layananin formasi pembiayaan, pelunasan pembiayaan dan penyelesaian 

klaim nasabah yang berkualitas. 

b. Layanan permohonan pembayaran ekstra dan advance payment. 

c. Layanan penerimaan permohonan klaim asuransi pembiayaan.  

d. Kelengkapan dan kebenaran data pelunasan dan klaim nasabah. 

 

8. Financing Analyst Service Retail (Layanan Pembiayaan Ritel) 

a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan (pembiayaan kepemilikan 

rumah).  

b. Proses pemberian pembiayaan.  
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c. Pembentukan master baru pembiayaan dengan benar dan akurat.  

d. Kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan pembiayaan.  

e. Kebenaran dan kelengkapan berita acara pengikatan (SPD5) kemudian 

diserahkan ke kepala unit. 

9. Financing Service Analyst Coorporate (Layanan Pembiayaan analis 

Koorporat) 

a. Kualitas rekomendasi paket analisa pembiayaan umum. 

b. Proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan bank. 

c. Pembentukan master baru pembiayaan umum dengan benar dan akurat. 

d. Kebenaran, kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan umum. 

e. Mengikuti perkembangan informasi yang mengandung resiko serta 

informasi potensi bisnis unutk mendukung kualitas pembiayaan. 

f. Penelitian ulang persyaratan permohonan pembiayaan pelaksanaan akad 

pembiayaan umum. 

10. FinancingAdministration Officer (Administrasi Pembiayaan)  

a. Pelaksanaan OTS (kelayakan usaha dan penghasilan) calon debitur. 

b. Pelaksanaan transaksi nilai dan kehandalan agunan . 

c. Proses administrasi pencairan pembiayaan dan bank garansi.  

d. Proses pengelolaan pencairan dana jaminan. 

11. Financing Document (Petugas Dokumen Pembiayaan)  

a. Penyelesaian atas dokumen pembiayaan yang belum diterima bank.  

b. Penatausahaan, penyusunan dan penyimpanan dokumen kredit. 

c. Penatausahaan dokumen pembiayaan di sistem. 
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d. Pelayanan pengambilan, peminjaman dan pengembalian dokumen 

pembiayaan. 

12. Financing Recovery 

a. Kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. 

b. Pembinaan pembiayaan retail. 

c. Melaksanakan strategi pembinaan dari atasannya yang terkait dengan 

pembianaan pembiayaan. 

d. Akurasi data statis berdasarkan data lapangan. 

13. Accounting and Control Officer (Akuntansi dan Kontrol Arsip)  

a. Memastikan bahwa semua bukti, listing dan jurnal transaksi telah benar.  

b. Melakukan pengarsipan semua map transaksi operasional bank, sesuai 

denagn peraturan yang berlaku. 

14. Accounting and Control – General Ledger 

 

a. Rekonsiliasi SL-GL.  

b. Penyelesaian suspensi  dan selisih akibat sistem. 

c. Akurasi entry nota jurnal SL-GL. 

d. Pencetakan laporan keuangan kantor cabang. 

15. Internal Control 

a. Pemeriksaan kebenaran atas arus transaksi operasional bank telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.  

b. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan ekteren maupun Intern 

c. Kebenaran data-data laporan keuangan. 
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16. Reporting 

a. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern. 

b. Pemantauan laporan keuangan baik intern maupun ekstern.  

c. Berlangsungnya proses dan kinerja kantor cabang. 

17. Costumer Service (CS)  

a. Memberikan pelayanan informasi kepada nasabah, berkaitan dengan 

pembukaan rekening tabungan, deposito, dan kredit, serta memberi 

pelayanan kepada relasi bank lainnya.  

b. Membuat daftar mutasi harian tabungan, deposito, dan memantau 

perubahan besarnya nisbah bagi hasil.  

c. Melakukan pendebetan atas rekening tabungan deposito untuk keperluan 

angsuran/pelunasan kewajiban debitur dan hal lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku.  

d. Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan, seperti: 

tabungan batara, tabungan giro, dan tabungan haji.  

e. Menata berkas-berkas/dokumen yang berkaitan dengan jasa nasabah.  

f. Marketing produk bank.  

18. Teller 

a. Membuka/menutup vault (khasanah) dan brankas.  

b. Melayani, mencatat/membukukan setiap transaksi kas dan meneruskan 

bukti transaksi tersebut kepada accounting secara bertahap setiap hari 

kerja. 
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c. Mensortir dan mengklasifikasikan pecahan mata uang dan mencocokkan 

dengan daftar posisi kas yang dibuat pada hari tersebut.  

d. Mengembalikan sisa kas ke dalam brankas setelah jam tututp kas pada hari 

bersangkutan.
14

 

D. Produk dan Jasa Bank BTN Syariah 

a. Produk-produk Pendanaan (funding)  

1. Giro BTN iB  

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan 

transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. 

Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas 

bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau 

sarana pemindah bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah 

yaitu wadi’ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh 

memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah. 

2. Giro BTN Prima iB  

Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau 

berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil 

yang disepakati.  

3. Tabungan BTN Batara iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi’ah, bank tidak 
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menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang 

menguntungkan dan bersaing bagi nasabah. 

4. Tabungan BTN Prima iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah 

(investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan  dan 

bersaing bagi nasabah atas simpanannya.  

5. Tabungan BTN Haji iB  

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah 

untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad 

sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi 

hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas 

simpanannya.  

6. Deposito BTN iB  

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito 

dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan 

menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank 

memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan 

depositonya.  

7. TabunganKu iB  

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat 

yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh 
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bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15

 

b. Produk-produk Pembiayaan (financing)  

1. Pembiayaan KPR BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, 

rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

2. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan 

rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah 

perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna’ (jual beli atas 

dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) 

dalam jangka waktu tertentu. 

3. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB  

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor 

(mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 

prinsip akad murabahah (jual beli). 

4. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan 

prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian 

berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah. 
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5. Pembiayaan Konstruksi BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek 

perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), 

dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan 

cashflow nasabah. 

6. Pembiayaan Investasi BTN iB  

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/lembaga dengan 

menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah 

(bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi 

kemampuan cashflow nasabah. 

7. Tunai Emas BTN iB  

 Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan 

prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan 

kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan 

marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau 

sebagian hutang nasbah kepada bank. 

8. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB  

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad 

murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai 

pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas 
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tanah yang sudah dimiliki baik untuk dipakai sendiri maupun untuk 

disewakan.  

9. KPR BTN Sejahtera iB (FLPP)  

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna 

pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).  

10. Multimanfaat BTN iB  

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif 

perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan 

yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah 

yang menggunakan akad murabahah (jual beli). 

Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian 

berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, 

furniture, dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.  

11. Multijasa BTN iB  

Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan 

untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi 

nasabah, seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket 

biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket 

biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.   
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12. Talangan Haji BTN iB  

Talangan Haji BTN iB merupakan pinjaman dana kepada nasabah 

tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk 

menunaikan ibadah haji dengan menggunakan prinsip akad qardh.
16

 

c. Produk Jasa BTN Syariah Pekanbaru 

1. Payroll BTN Syariah 

Merupakan fasilitas pembayaran gaji pegawai BTN Syariah. 

Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

pembayaran gaji lebih cepat dan tepat waktu, bebas biaya administrasi 

tabungan dan ATM, mendapat fasilitas ATM (link), dan dapat 

melakukan penarikan setiap saat dikantor cabang syariah BTN dan 

kantor layanan syariah BTN seluruh indonesia, jaringan ATM BTN dan 

ATM berlogo Link. 

2. Pick Up Service 

BTN Syariah memberikan layanan antar jemput setoran dan 

penarikan dana untuk setiap transaksi sesuai dengan kesepakatan 

diawal. Beberapa fasilitas dari produk ini antara lain sebagai berikut: 

aman karena nasabah tidak perlu datang ke bank, bebas biaya untuk 

siap antarjemput setoran dan penarikan. 

3. ATM Batara 

ATM Batara dapat digunakan untuk : penarikan uang tunai, 

pembayaran angsuran KPR, transfer antar rekening di bank BTN, dan 
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penggunaannya dapat digunakan pada ATM yang berlogo link dan 

ATM bersama. 

4. RTGS 

RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana 

online dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per 

transaksi secara individual. 

5. SMS Batara 

Fasilitas layanan perbankan yang dapat diakses melalui telepon 

seluler dengan mengirimkan sms ke no 3555. Jenis transaksi pada sms 

batara antara lain: informasi rekening tabungan, giro, dan kredit, 

informasi transaksi, informasi suku bunga dan kurs mata uang asing, 

transfer antar rekening bank. 

6. SPP Omline 

SPP online adalah pebayaran pendidikan yang dilakukan dengan 

system real time online. Pembayaran dapat dilakukan melalui loket 

bank BTN dan fasilitas lain, mudah hanya perlu menginput NIM, aman 

dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Implementasi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implementasi artinya 

pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci 

(matang). Implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana 

pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi 

mencakup kegiatan sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif 

melaksanakan rencana pemasaran.
17

 

B. Pemasaran 

1. Pengertian  

Menurut Philip Kotler mendefinisikan pengertian pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. 

Dalam hal ini pemasaran merupakan proses pertemuan antara individu dan 

kelompok dimana masing-masing pihak ingin mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan/inginkan melalui tahap penciptaan, penawaran dan pertukaran.
18

 

Hair Jr. berpendapat bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan 

dan pelaksanaan konsep pemberian harga, promosi, dan pendistribusian 
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 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.10. 
18

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 61. 
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produk, pelayanan, dan ide yang ditujukan untuk menciptakan kepuasan 

diantara perusahaan dan para pelanggannya.
19

 

Manajemen pemasaran adalah tingkat persaingan dalam dunia usaha 

menuntut setiap perusahaan untuk lebih dapat mengunggulkan segala 

kemampuannya dalam memasarkan produk atau jasa yang di tawarkan. Setiap 

kegitan tersebut memerlukan sebuah konsep pemasaran yang mendasar agar 

efektif dan efesien sesuai dengan orientasi perusahaan terhadap pasar.
20

 

Secara umum pengertian pemasaran bank adalah suatu proses untuk 

menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan 

kepuasan.
21

 

2. Tujuan Pemasaran 

Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat 

sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka 

panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Secara umum tujuan pemasaran bank adalah untuk : 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk 

membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 
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 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 341 
20

 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 3 
21

 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 63 
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2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan 

yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung 

tombak untuk pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan 

ditularkan kepada nasabah lainnya melalui ceritanya (getuk tular). 

3. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank 

menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki 

beragam pilihan pula. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai 

kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.
22

 

3. Pemasaran Dalam Islam 

Dalam kaidah Islam pemasaran yang baik adalah praktik pemasaran yang 

dilandasi oleh kaidah dan nilai-nilai Islam serta tidak bertentangan dengan 

sumber hukum Islam. Menurut Alom dan Haque Islamic Marketing adalah 

proses dan strategi dalam rangka memenuhi kebutuhan melalui produk dan 

jasa yang halal dalam prinsip saling rela guna mencapai kesejahteraan bagi 

kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual baik terpenuhinya kesejahteraan 

secara material dan spiritual, dunia dan akhirat.
23

 

Secara umum, Kertajaya menyatakan bahwa pemasaran syariah adalah 

strategi bisnis, yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah 

perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, menawarkan, pertukaran 
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 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 67. 
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 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah (Teori, Filosofi, 

dan Isu-Isu Kontemporer), (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.130. 
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nilai, dari seorang produsen, atau satu perusahan, atau perorangan, yang 

sesuai dengan ajaran islam.
24

 

Pemasaran merupakan proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk-produk 

yang bernilai dengan pihak lain dengan cara menguntungkan semua pihak. 

Para pemasar dapat menyelamatkan hidup orang lain dari kesulitan 

memperoleh barang yang dibutuhkan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ash 

Shaff (61:10):
25

 

َها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلٰى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكْم مِ ْن َعَذاٍب أَلِيمٍ   َيا أَيُّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan 

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” 

Karakteristik pemasaran syariah terdiri dari beberapa unsur yaitu 

ketuhanan, etis, realistis, dan humanistis. 

1. Ketuhanan (Rabbaniyah) 

Theistis atau ketuhanan atau rabbaniyah adalah suatu keyakinan 

yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada dibawah 

pengawasan Allah Swt. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku 

sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik 

orang lain suka memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan 

sebagainya. 
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 Buchari Alma, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 343 
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 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia, 2012), h.20. 
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Karakteristik theistis inilah yang membekali pelaku pemasaran 

dengan iman. Iman yang membuat pelaku bisnis menjalankan 

bisnisnya secara sehat.
26

 

2. Etis (Akhlaqiah) 

Etis atau akhlaqiah artinya semua perilaku berjalan diatas norma 

etika yang berlaku umum. Berperilaku yang baik dalam praktik 

pemasaran merupakan perintah Allah Swt. Karena dengan perilaku 

yang dipandu dengan akhlak seorang marketer termasuk orang yang 

suci dan selalu ingat kepada akhirat sebagaimana firman Allah Swt. 

QS. As-Shaad (38:46) 

 إًَِّب أَْخلَْصٌَبُُْن بَِخبلَِصٍت ِرْكَشٓ الذَّاسِ 

Artinya: “sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan 

(menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu 

mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. 

3. Realistis (Al-Waqiiyyah) 

Realistis atau al-waqiiyyah artinya sesuai dengan kenyataan, 

jangan mengada-ada apalagi menjurus kepada kebohongan.
 27

 

4. Humanistis (Al-Insaniyah) 

Insaniyyah berasal dari kata insan yang berarti manusia. Secara 

sederhana kata insaniyyah bisa diartikan manusiawi. Keistimewaan 

dari pemasaran syariah adalah sifat humanis universal. Nilai humanis 
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 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah (Teori, Filosofi, 
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ini menuntun marketer untuk menjaga tali persaudaraan, saling 

mengenal, menolong, membantu, dan berprasangka baik sesama 

pelaku bisnis sehingga tercipta keharmonisan antara pelaku bisnis.
28

  

C. Marketing Mix 

1. Pengertian Marketing Mix 

Pelaku pemasaran menggunakan berbagai alat untuk mendukung 

programnya demi memperoleh respon dari pasar sasarannya. Alat inilah yang 

kemudian disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran 

pemasaran atau yang lebih dikenal dengan istilah marketing mix adalah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan kombinasi taktik (marketing tools) 

yang digunakan pada konteks bisnis untuk mencapai tujuannya dalam rangka 

memasarkan produk atau jasa secara efektif kepada kelompok pelanggan 

sasaran.
29

 

Kothler dan Amstrong mendefinisikan marketing mix sebagai perangkat 

alat pemasaran taktis dan terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan pasar. Bauran pemasaran terdiri atas 

segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh perusahaan atau korporasi untuk 

mempengaruhi permintaan produknya dan ini dapat digolongkan dalam 

empat kelompok variabel atau unsur yang dikenal dengan “4P” (Product, 

Price, Place, Promotion).
30
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 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, Pemasaran Syariah (Teori, Filosofi, 
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Strategi marketing mix merupakan bagian dari strategi pemasaran 

(marketing strategy) yang berfungsi sebagai pedoman dalam menggunakan 

unsur-unsur variabel pemasaran yang dapat diandalkan pemimpin 

perusahaan, untuk mencapai tujuan perusahaan dalam bidang pemasaran.
31

 

2. Unsur-Unsur Marketing Mix 

1. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Pelanggan memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Produk dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis, yaitu barang fisik, jasa, dan gagasan. Adapun faktor-

faktor yang terkandung dalam suatu produk ialah mutu/kualitas, 

penampilan (features), pilihan yang ada (options), gaya (style), merek 

(brand names), pengemasan (packaging), ukuran (size), jenis (product 

lines), macam (product item), jaminan (warranties), pelayanan (service). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produknya adalah merek, kemasan dan label, serta mutu 

produk. 

a. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, simbol dan desain yang 

mengidentifikasi produk sehingga membedakannya dari produk 

pesaing. 
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b. Kemasan dan Label 

Kemasan mempunyai peran dan fungsi dalam melindungi produk 

sehingga tidak mudah rusak dan aman hingga sampai ke tangan 

konsumen, serta mempermudah penyimpanan dan transportasi. 

Sedangkan label merupakan keterangan mengenai produk atau 

perusahaan yang membuat produk tersebut yang berupa tulisan. 

c. Mutu 

Mutu merupakan alat penentu kepuasan pelanggan sehingga mutu 

yang bagus dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu 

pembelian ulang dan media promosi. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan uantuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
32

 Dalam 

menentukan harga, perusahaan harus mengutamakan nilai keadilan. Jika 

kualitas produk bagus, harga produk tentu bisa tinggi. Sebaliknya, jika 

seorang telah mengetahui keburukan dibalik produk yang ditawarkan, 

harganya pun harus disesuaikan pula dengan kondisi produk tersebut.  

Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas 

suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk 

menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau yang 
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diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun 

tujuan dari penetapan harga yang bersifat ekonomis maupun non 

ekonomis ialah sebagai berikut: 

1) Memaksimalkan laba 

Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan 

yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin 

didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk 

konsumen. Dalam menetapkan harga sebaiknya turut 

memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi 

harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum. 

2) Meraih pangsa pasar 

Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target 

market atau target pasar maka suatu perusahaan sebaiknya 

menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, 

maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari 

market share pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pangsa pasar 

tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba 

yang diinginkan. 

3) Pengembalian modal usaha 

Setiap usaha menginginkan tigkat pengembalian modal yang tinggi. 

Pengembalian modal usaha yang tinggi dapat dicapai dengan cara 

menaikkan profit margin dan meningkatkan angka penjualan. 
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4) Mempertahankan pangsa pasar 

Ketika perusahaan memiliki pangsa pasar tersendiri, maka perlu 

adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan 

pangsa pasar yang ada. 

5) Tujuan stabilisasi harga 

Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu 

perusahaan dan harga pemimpin industri. 

6) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan 

segala kemungkinan agar tetap memiliki dana yang cukup untuk 

tetap menjalankan aktifitas usaha bisnis yang dijalani. Tujuan-tujuan 

dalam penetapan harga ini mengindikasikan bahwa pentingnya 

perusahaan untuk memilih, menetapkan dan 

membuat perencanaan mengenai nilai produk atau jasa dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan atas produk atau jasa tersebut.
33

 

3. Tempat (Place) 

Place sebagai elemen marketing mix dapat diartikan sebagai 

distribusi dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi 

pemasaran secara efektif. Perencanaan lokasi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menunjang perkembangan perusahaan dan lokasi 

menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan.  
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Penentuan lokasi akan menentukan sejumlah keuntungan-

keuntungan, seperti perusahaan akan berada pada posisi yang kuat dalam 

persaingan, pelayanan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan 

sebagainya. Begitu pula sebaliknya, kesalahan dalam menentukan lokasi 

perusahaan akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit dengan 

hilangnya modal yang terlanjur ditanam serta tambahan investasi untuk 

mencari likasi lain.
34

 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan upaya untuk memperkenalkan dan 

menawarkan produk kepada konsumen. Secara umum, promosi dapat 

dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1. Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Penjualan pribadi merupakan bentuk komunikasi dua arah dengan 

cara menawarkan produk kepada pembeli maupun calon pembeli. 

Kegiatan ini dilakukan melalui para penjual, yang dikenal dengan 

sebutan pramuniaga, wiraniaga, atau sales, yang behadapan langsung 

dan mempengaruhi calon pelanggan dengan komunikasi yang 

persuasif. 

2. Periklanan (Advertising) 

Untuk mengenalkan produk perusahaan, diperlukan kegiatan 

periklanan dengan menyampaikan informasi dari produk yang 

dihasilkan untuk mencapai pasar secara massal sehingga tingkat 
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penjualan dan keuntungan perusahaan terus meningkat. Kegiatan ini 

dilakukan melalui pemasangan reklame, iklan, brosus, leaflet, dan 

berbagai bentuk lainnya. Tujuannya ialah untuk menarik calon 

pelanggan dengan menonjolkan keunggulan barang yang ditawarkan. 

3. Publikasi (Publicity) 

Publikasi adalah kegiatan berupa pemuatan berita disurat kabar, 

radio, atau televisi. Publikasi dilakukan untuk menjaga hubungan 

baik dengan publik untuk menciptakan atau menjaga citra (image) 

perusahaan dan produk, sehingga timbul kepercayaan publik kepada 

perusahaan. 

4. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

merangsang pembelian dalam waktu yang cepat. Promosi penjualan 

Merupakan usaha promosi yang dilakukan dengan harapan 

meningkatkan penjualan dalam jangka pendek.
35

 

3. Marketing Mix Dalam Islam 

Dalam perspektif Islam, marketing mix telah diidentifikasi oleh 

beberapa ahli misalnya Bahari (2012) mengidentifikasi marketing mix terdiri 

dari product, price, promotion, dan place. Sementara Hassan (2008); Ishak 

dan Abdullah (2012) mengidentifikasi elemen marketing mix antara lain 

product, people, pricing, promotion, dan place. Menurut Sulaiman dan 

Zakaria (2010), konsep 4P (product, price, promotion, place) lebih fokus 
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pada strategi dalam memasarkan suatu produk, sedangkan 2P (process, 

people) adalah tambahan penyempurna yang fokus utamanya adalah pada 

praktik bisnis jasa (pelayanan).
36

 

Product adalah bagian dari elemen marketing mix. Secara eksplisit 

produk yang dilarang dalam Al-Qur’an dan Sunah nabi adalah bangkai, 

daging babi, darah hewan, minuman beralkohol, perjudian, prostitusi, dan 

penggunaan bunga dalam praktik keuangan dan perbankan. Produk 

merupakan barang yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen.
37

 

Menurut perspektif Islamic Marketing produk harus memenuhi 

ketentuan halal, tidak menyebabkan pikiran kotor atau rusak, tidak 

mengganggu, tidak mengandung unsur riba atau maysir, bermoral, produk 

harus dalam kepemilikan yang sah, produk harus diserahterimakan dengan 

jelas karena penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan dan produk harus 

tepat secara kuantitas dan kualitasnya.
38

 

Sedangkan dalam menetapkan harga dibenarkan menetapkan harga 

murah dibawah pasar, dilarangnya praktik maysir atau menerima keuntungan 

tanpa bekerja, mengubah harga tanpa diikuti perubahan kuantitas atau 

kualitas produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, 

diskriminasi harga antara pelaku bisnis. Pada sisi lain kebijakan penetapan 

harga yang etis menurut Islam adalah dilarangnya praktik riba, termasuk 

bunga.  
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Dalam Islam keberadaan manusia, peralatan, perusahaan yang terlibat 

dalam proses pemasaran harus transparan dan memuaskan pelanggan. 

Distribusi dipandang sebagai aktivitas fisik yang secara terpadu 

mengumpulkan informasi, orang (pelaku), peralatan (tools), dan organisasi. 

Kemudian, dalam melaksanakan promosi dilarang memberikan informasi 

yang berlebihan. Dampak promosi yang berlebihan akan menimbulkan 

kekecewaan konsumen akibat dari mendapatkan suatu barang tetapi tidak 

sesuai dengan ekpetasinya.
39

 

Aturan promosi produk menurut Islam adalah tidak dibenarkan 

melakukan penipuan, baik dalam bentuk perilaku maupun perkataan. Al-

Qur’an mengutuk segala bentuk pernyataan palsu, tuduhan tidak mendasar, 

informasi dan kesaksian palsu. Sebagaimana firman Allah Swt. QS. Az-

Zukhruf (43:19) 

ُِِذّا َخلْقَُِْن ۚ  ِي إًَِبثًب ۚ أََش ْحَوَٰ َجَعلُْا اْلَوََلئَِكتَ الَِّزيَي ُُْن ِعبَبُد الشَّ َّ

يُْسأَلُْىَ  َّ  َستُْكتَُب َشَِبَدتُُِْن 

“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah 

hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. 

Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? Kelak akan 

dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-

jawaban.” 
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D. Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

1. Pengertian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan 

dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah 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.
40

 

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau 

lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau 

perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian 

dana mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat-syarat 

yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
41

 

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah menyatakan pembiayaan adalah 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. Penyedian dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 
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b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiya 

bittamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk pitang murabahah, salam, dan 

istishna’ 

d. Transaksi pinjaman dalam bentuk piutang qardh 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil.
42

 

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibedakan pada 

beberapa jenis, yakni: 

a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk 

keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, 

maupun konsumsi pemerintah. 

b. Pembiayaan komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan 

tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis 

pembiayaan komersial ini digolongkan atas; 

1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya 

sebagai modal kerja usaha tertentu. 
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2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya 

sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang). 

Pembiayaan KPR adalah fasilitas kredit atau pembiayaan yang 

diberikan lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah bagi seluruh 

lapisan masyarakat untuk membantu memiliki rumah beserta tanah dengan 

fasilitas cicilan tetap dengan margin keuntungan yang telah disepakati 

bersama antar bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk 

mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan 

bersama harga jualnya biasanya sudah ditambah dengan margin keuntungan 

yang telah disepakati bersama antar bank syariah dan pembeli. 

2. Jenis-jenis KPR 

Berdasarkan jenis programnya kredit pemilikan rumah terbagi menjadi 

dua yaitu: 

a. KPR Subsidi 

KPR Subsidi adalah KPR yang disediakan oleh bank sebagai 

bagian dari program Pemerintah atau Jamsostek, dalam rangka 

memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat oleh 

masyarakatberpenghasilan rendah sesuai kelompok sasaran. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah mendapat 

dukungan kepemilikan rumah melalui kebijakan kemudahan dan/atau 

bantuan pembangunan dan perolehan rumah.  
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Terkait kebijakan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan 

perolehan rumah selanjutnya diatur dalam sebuah peraturan menteri 

yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 21/Prt/2016 tantang Kemudahan dan/atau 

Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

Pada peraturan menteri tersebut diatur beberapa hal, diantaranya adalah: 

1) Kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah; 

2) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; 

3) Subsidi bunga kredit perumahan; 

4) Subsidi bantuan uang muka; 

5) Pemanfaatan rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera 

susun; 

6) Pengembalian kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah. 

b. KPR Non Subsidi 

KPR Non Subsidi adalah produk KPR yang disalurkan oleh 

perbankan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dimana 

penentuan besarnya kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai dengan 

kebijakan bank yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan 

ketentuang peratutan perundang-undangan yang berlaku. KPR Non 

Subsidi diberikan kepada konsumen berdasarkan harga jual rumah yang 

ditentukan oleh developer.
43

 

 

                                                             
43

Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan KPR, (Jakarta:  Departemen 

Perlindungan Konsumen OJK, 2017), h.18. 



49 
 

   

3. Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

Pembiayaan KPR adalah jenis produk pendanaan dengan akad 

murabahah. Pihak bank memberikan rumah yang diperlukan nasabah dan 

kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan 

margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah.  

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, murabahah adalah 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
44

 Sedangkan 

menurut fiqih Islam, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika 

penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan 

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan 

tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
45

 Landasan hukum murabahah 

dalam Al-Qur’an terdapat dalam Qs. Al- Baqarah ayat: 275 

لِ َك 
ُي ِهَي ٱْلَوسِّ ۚ َرَٰ ْيطََٰ ۟ا ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم ٱلَِّزٓ يَتََخبَّطَُُ ٱلشَّ َْٰ بَ ٱلَِّزيَي يَأُْكلَُْى ٱلشِّ

ي  ِعظَتٌ هِّ ْْ ۟ا ۚ فََوي َجبََٰٓءٍُۥ َه َْٰ بَ َم ٱلشِّ َحشَّ َّ ُ ٱْلبَْيَع  أََحلَّ ٱَّللَّ َّ ۟ا ۗ  َْٰ بَ ۟ا إًََِّوب ٱْلبَْيُع ِهْثُل ٱلشِّ َْٰٓ ُْن قَبلُ بِأًََِّ

لُِذّىَ  ُب ٱلٌَّبِس ۖ ُُْن فِ يَِب َخَٰ ئَِك أَْصَحَٰ
َٰٓ لََٰ ّ۟ ُ َهْي َعبَد فَأ َّ  ۖ ِ أَْهُشٍُٰٓۥَ إِلَٔ ٱَّللَّ َّ َٰٔ فَلََُۥ َهب َسلََف  بَِِّۦ فَٱًتََِ  سَّ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
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riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”  

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah 

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual 

dengan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual 

beli dan jika telah disepakti tidak dapat berubah selama berlakunya akad. 

Dalam perbankan syariah murabahah selalu dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan (bi tsamanajil, atau muajjal).  

Fitur dan mekanisme pembiayaan atas dasar akad murabahah: 

1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah; 

2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya; 

3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 

yang dipesan nasabah; dan 

4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa 

diperjanjikandimuka.
46
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Implementasi Marketing Mix Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Di PT. Bank Tabugan Negara Kantor Cabang Syariah Pekanbaru 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa dalam memasarkan produk pembiayaan kredit 

kepemilikan rumah (KPR) PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru menggunakan strategi pemasaran markering mix. 

Adapun yang termasuk kedalam unsur marketing mix berupa 4P yakni 

Product, Price, Place, dan Promotion.  

a. Dalam implementasinya produk kredit pemilikan rumah (KPR) yang 

ditawarkan terdiri dari KPR BTN Sejahtera iB, KPR BTN Platinum iB 

dan KPR BTN Indent iB.  

b. Kemudian, penentuan harga yang diberikan kepada nasabah sudah 

tepat sesuai dengan apa yang diberikan BTN Syariah kepada nasabah 

dan jangka waktu pembiayaan yang  fleksibel. 

c. Letak kantor berada dikawasan strategis yaitu pada pusat kota di 

Pekanbaru yakni di Jl. Arifin Ahmad blok A no.10-11 Kel. Sidomulyo 

Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Begitu pula terdapat fasilitas 

pendukung seperti musholla.  
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d. Promosi yang dilakukan BTN Syariah Pekanbaru sudah cukup baik 

dalam mengenalkan produk dan keberadaan BTN Syariah dengan 

memanfaatkan media cetak maupun media sosial untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

2. Kendala Dalam Implementasi Marketing Mix Pada Produk Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Di PT. Bank Tabugan Negara Kantor Cabang 

Syariah Pekanbaru 

a) Persaingan antar bank lain yang juga memberikan fasilitas 

pembiayaan KPR kepada masyarakat. 

b) Tingkat margin pembiayaan yang kompetitif. 

c) Keterbatasan lahan parkir kantor. 

d) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan produk 

KPR yang terdapat di BTN Syariah Pekanbaru. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan 

saran yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan BTN Syariah 

Pekanbaru yakni sebagai berikut: 

1. Diharapkan BTN Syariah Pekanbaru untuk selalu memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada nasabah dan calon nasabah agar tetap menjadi bank 

yang terpercaya dalam menyalurkan pembiayaan KPR ke masyarakat. 

2. Diharapkan BTN Syariah Pekanbaru dapat mengatasi kendala-kendala 

yang dihadapi dalam memasarkan produk KPR. 
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