
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Animo masyarakat mengenal bank syariah setelah terjadinya rush pada tahun 

1998 dan efek krisis global pada tahun 2007 sudah mulai meluas. Bank syariah 

dipandang oleh masyarakat bukan lagi sebagai bank khusus bagi orang muslim akan 

tetapi lebih dari itu. Hal ini ditandai dengan pengenalan bank syariah melalui media cetak 

dan elektornik yang mempromosikan perbankan syariah dengan Islamic Banking (iB). 

Konsep pengenalan  iB di masyarakat adalah dengan iklan atau promo bahwa siapapun 

dapat memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan oleh bank syariah. Secara teori, bank 

syariah merupakan bank yang menjalankan sistem perbankan berdasarkan basis 

perbankan syariah. Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem 

perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam.  

Peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di 

Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 

10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan 

perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur 

perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan 

syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dual banking system”, dimana bank 

konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.  



 

Bank Indonesia melakukan perumusan yang disebut “grand strategy” 

pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai startegi komprehensif pengembangan 

pasar yang meliputi aspek-aspek strategis yaitu penetapan Visi 2010 sebagai industri 

perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah 

nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, 

pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi 

komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. 

Salah satu Grand Strategy yang ditetapkan Bank Indonesia untuk perkembangan 

industri perbankan syariah dengan menetapkan pencapaian target asset sebesar Rp 124 

triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Target pada tahun 2010 adalah menjadikan 

perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN. Dalam 

mencapai target asset sebesar Rp 124 triliun, tentunya pelaku industri perbankan syariah 

melakukan expansif kepada penyaluran kredit kepada masyarakat. Sampai dengan 

September 2010 asset yang dicapai masih berada pada posisi Rp 83 triliun berdasarkan 

neraca gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Posisi asset Bank 

Perkreditan Syariah per September 2010 Rp 2,5 triliun.  

Perkembangan bank syariah didukung oleh beberapa bank konvensional yang 

mendirikan Bank Syariah, Unit Usaha Syariah maupun penambahan jaringan yang 

dilakukan oleh Bank Perkreditan Syariah. Tabel 10 merupakan posisi per September 

2010 untuk jumlah Bank Umum Syariah yang didirikan, Usaha Syariah (Bank Umum 

Syariah), dan Bank Perkreditan Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia (Bank 

Indonesia, 2010). 

Tabel 1. Jumlah Jaringan Kantor Perbankan Syariah per September 2010 *) 



 

No Kelompok Bank KP/UUS KPO/KC KCP/UPS KK 
  Bank Umum Syariah/Islamic Comercial Bank 10 293 651 197 

1 PT. Bank Syariah Muamalat 1 75 49 102 
2 PT. Bank Syariah Mandiri 1 94 167 85 
3 PT. Bank Syariah Mega Indonesia 1 34 329 5 
4 PT. Bank Syriah BRI 1 34 40 2 
5 PT. Bank Syariah Bukopin 1 8 5 0 
6 PT. Bank Panin Syariah 1 4 0 0 
7 PT. Bank Victoria Syariah 1 6 2 0 
8 PT. BCA Syariah 1 5 3 3 
9 PT. Bank Jabar dan Banten 1 6 28 0 

10 PT. Bank Syariah BNI 1 27 28 0 

  Unit Syariah/Islamic Bisnis Unit 23 102 67 45 
11 PT. Bank Danamon 1 8 3 0 
12 PT. Bank Permata 1 10 12 0 
13 PT. Bank Internasional Indonesia (BII) 1 5 0 0 
14 PT. Bank CIMB Niaga 1 21 5 0 
15 HSBC, Ltd 1 5 0 0 
16 PT. Bank DKI 1 2 0 0 
17 BPD DIY 1 1 0 0 
18 BPD Jawa Tengah (Jateng) 1 2 0 1 
19 BPD Jawa Timur 1 1 0 37 
20 BPD Aceh 1 2 9 0 
21 BPD Sumatera Utara 1 3 1 1 
22 BPD Sumatera Barat 1 2 2 1 
23 BPD Riau 1 2 3 2 
24 BPD Sumatera Selatan 1 3 0 0 
25 BPD Kalimatan Selatan 1 2 0 0 
26 BPD Kaliamantan Barat 1 1 0 0 
27 BPD Kalimatan Timur 1 2 7 2 
28 BPD Sulawesi Selatan 1 3 1 0 
29 BPD Nusa Tenggara Barat 1 1 0 0 
30 BTN 1 20 3 0 
31 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) 1 2 21 0 
32 PT. OCBC NISP 1 3 0 0 
33 PT. Bank Sinarmas 1 1 0 1 

  Pembiayaan Rakyat Syariah/Islamic Rural Banking 146 23 0 109 
  Total 179 418 718 351 

Sumber : Bank Indonesia (2010) 
*) Terdiri dari : KP = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah, KPO/KC = Kantor Pusat Operasional/Kantor 
Cabang, KCP = Kantor Cabang Pembantu, UPS = Unit Pelayanan Syariah, KK = Kantor Kas (termasuk 
gerai) 



 

Perluasan pangsa pasar bank syariah, Bank Indonesia menginginkan pengenalan 

bank syariah secara universal dimata masyarakat tanpa dibedakan atas keyakinan dalam 

beragama. Kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan 

berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Perkembangan sistem 

perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah 

yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa 

terkecuali. 

Pihak industri perbankan syariah meresmikan penandaan identitas bersama 

industri syariah di Indonesia dengan menggunakan iB (Islamic Bankig) yang diresmikan 

sejak 2 Juli 2007. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai visi Bank Indonesia 

akan perkembangan bank syariah,. Penggunaan identitas bersama ini bertujuan agar 

masyarakat dengan mudah dan cepat mengenali tersedianya layanan jasa perbankan 

syariah diseluruh Indonesia. Sebagaimana mudahnya masyarakat mengenali logo Visa 

dan Master Card untuk layanan kartu kredit di semua merchant yang memasang logo 

tersebut di pintu masuk atau di meja kantor. Pengembangan produk IB dalam industri ini 

didasari atas kesamaan produk pelaku perbankan syariah, sehingga masyarakat lebih 

dapat mengerti tentang fasilitas-fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen. 

Pencapaian visi akan perbankan syariah tidak hanya cukup dengan pengenalan 

bank syariah kepada masyarakat ataupun perkembangan pengenalan produk bank syariah 

melalui logo iB. Tetapi pengembangan produk bank syariah haruslah dapat dimengerti 

oleh konsumen. Lebih lanjut, perkembangan bank syariah seharusnya berorientasi kepada 

pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.  



 

Upaya pengembangan bank syariah tidak cukup hanya berlandaskan kepada 

aspek-aspek legal dan peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi 

kepada pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. 

Perkembangan industri perbankan syariah dengan strategi yang telah dirancang dan target 

penetapan pada tahun 2010 tidak akan tercapai jika pihak industri perbankan syariah itu 

sendiri tidak mengenal kebutuhan yang dibutuhkan konsumen di Indonesia. Keberadaan 

bank (konvesional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga 

intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun karakteristik dari 

kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah 

dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. 

Lebih lanjut, perilaku nasabah terhadap produk perbankan (bank konvensional dan bank 

syariah) dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik 

perbankan itu sendiri. Sumarwan (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa macam 

kredit konsumsi diantaranya adalah Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Kepemilikan 

Rumah (KPR), Cash Collateral Credit (CCC), Kredit Profesi (KP), Kredit Kepemilikan 

dan Perbaikan Rumah (KPPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). 

Bank syariah saat ini dipandang  sebagai pesaing dari bank konvensional. 

Berbagai perbankan nasional baik plat merah atau swasta seolah berlomba menciptakan 

divisi syariahnya. Sementara umat muslim dan non muslim juga mengaku lebih nyaman 

berhubungan dengan pembiayaan syariah dengan alasannya ada kepastian soal 

pembayaran cicilan kredit (Property and Bank, 2010). Kepercayaan yang diberikan 

masyarakat tentang pembiayaan syariah tentunya tidak terlepas dari dampak krisis 

ekonomi global pada pertengahan tahun 2008. Pada saat itu pengguna jasa pelayanan 



 

perbankan baik untuk nasabah ataupun debitur dihadapkan kepada kenaikan suku bunga 

yang mengakibatkan pembayaran cicilan kredit yang meningkat tajam. Debitur pihak 

bank konvensional menjerit pada saat itu. Terutama untuk debitur yang memiliki fasilitas 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada bank konvensional.  

Ketika kondisi ekonomi kurang baik, debitur bank konvensional  memiliki rasa 

ketakutan jika kondisi ekonomi tidak membaik karena situasi tersebut akan berpengaruh 

terhadap besarnya angsuran yang harus dibayarkannya per bulan. Kelemahan sistem 

penetapan suku bunga mengambang yang diterapkan oleh bank konvensional untuk 

produk KPR setelah penetapan suku bunga fixed habis, menjadi peluang bagi pihak bank 

syariah dalam mencuri hati nasabah bank konvensional ataupun dapat dijadikan sebagai 

kekuatan produk KPR iB.  

Pencapaian visi mencapai asset Rp 124 triliun dilakukan oleh pihak bank syariah 

dengan cara melakukan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan data Bank Indonesia 

tentang laporan perbankan syariah (2009) diketahui bahwa  aspek pembiayaan bank 

syariah tumbuh sebesar 22,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan posisi 

penyaluran pembiayaan per September 2010 didominasi akad murabahah 56% dari total 

pembiayaan bank syariah, 22% akad musyarakah, 13% akad mudharabah, 5% akad 

qardh, 3% akad ijarah, dan 1% akad istisna (Bank Indonesia, 2010). Akan Tetapi 

pembiayaan perbankan syariah ke sektor properti (KPR syariah) tergolong masih kecil. 

Statistik Bank Indonesia menunjukkan, per September 2010, porsi pembiayaan KPR 

syariah sekitar Rp 1,2 triliun atau 1,8 persen dari total pembiayaan bank syariah yang 

senilai Rp 61 triliun. (Kompas, 2010). 



 

Kendati masih minim didalam menyalurkan pembiayaan KPR, akan tetapi saat ini 

sejumlah bank syariah semakin giat dalam memasarkan KPR iB. Memang bukan tidak 

mungkin keberadaan syariah akan menjadi alternatif dimasa mendatang. Pengembangan 

produk KPR Syariah atau lebih dikenal dengan KPR iB dimanfaatkan oleh pihak bank 

syariah didalam melakukan penyaluran pembiayaan. Pertumbuhan kredit ini juga 

semakin merambah didukung dengan pembangunan perumahan-perumahan baru dan 

penjualan rumah dengan menggunakan jasa pihak ketiga atau lebih dikenal dengan 

broker. Sumarwan (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hampir 50% 

(responden) mahasiswa MB IPB setuju membeli rumah dengan kredit dan memberikan 

sikap positif terhadap kredit secara umum. Berdasarkan data Bank Indonesia untuk survei 

harga properti residential pada triwulan IV tahun 2009 menunjukkan bahwa sebagian 

besar konsumen masih memilih Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebagai fasilitas 

utama dalam melakukan transaksi pembelian properti residensial sebesar 72,30% untuk 

seluruh tipe bangunan.  

Ketika KPR konvensional menawarkan suku bunga murah dengan jangka waktu 

tertentu dan selanjutnya konsumen dihadapkan kepada ketidakpastian angsuran. KPR iB 

menawarkan kepastian besarnya angsuran sampai dengan selesai (skim jual beli) dan 

perubahan besarnya angsuran dengan penilaian ulang akan objek rumah (skim sewa beli) 

yang sesuai dengan penentuan akad awal. Pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) 

yang semakin atraktif, dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk terus menambah 

portofolio kredit seiring dengan penawaran khusus melalui kerjasama dengan developer, 

promosi iklan, referensi teman dekat atau keluarga, ataupun paket-paket menarik yang 



 

ditawarkan akan menarik calon debitur untuk memilih penawaran produk KPR bank 

mana yang akan dipilih. 

 Ketatnya persaingan antar bank dalam peyediaan berbagai macam kredit 

khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) membuat pelaku perbankan berlomba-lomba 

merebut calon debitur untuk memilih produk KPR yang ditawakan. Besarnya 

pembayaran angsuran per bulan, penalty yang dikenakan jika akan dilunasi, persyaratan 

kredit, jangka waktu kredit, uang muka ringan, biaya kredit terjangkau, proses kredit 

yang cepat, informasi pemasaran yang lengkap, lokasi bank yang strategis, layanan 

marketing perbankan, dan pengalaman teman atau keluarga dalam menggunakan fasilitas 

KPR dari Bank tertentu yang ramah menjadikan alternatif pilihan dalam memilih produk 

KPR yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bagi calon debitur. Faktor-faktor 

tersebut dapat mempengaruhi debitur dalam memutuskan produk KPR Bank yang akan 

dipilih. Sementara itu, evaluasi perilaku pasca pembelian menjadi sangat penting bagi 

pelaku perbankan syariah didalam merumuskan startegi pengembangan produk KPR iB. 

Sumarwan (2005) mengatakan proses keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

perbedaan individu dan faktor lingkungan. Perbedaan individu itu sendiri menyangkut 

kebutuhan dan motivasi, kepribadian, pengolahan informasi dan persepsi, proses belajar, 

pengetahuan, dan sikap. Sementara faktor lingkungan mencakupi budaya, karakteristik 

sosial ekonomi, keluarga dan rumah tangga, kelompok acuan, dan situasi konsumen. 

Menurut Kotler (2007), keputusan konsumen melewati lima tahapan yaitu 

pengenalan   kebutuhan,   pencarian   informasi,   evaluasi   alternatif,   keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses keputusan konsumen untuk membeli 

suatu produk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 



 

berpengaruh pada perilaku konsumen adalah  faktor-faktor  kebudayaan,  faktor  

sosial,  faktor  personal,  dan  faktor psikologi (Kotler, 1997). Peran faktor-faktor 

tersebut berbeda untuk produk yang berbeda pula. Dengan kata lain, ada faktor yang 

dominan pada pembelian suatu produk sementara faktor lain kurang berpengaruh. 

Junus (1997) secara berurutan mengindentifikasi lima atribut yang menjadi dasar 

pertimbangan bagi nasabah dalam memilih suatu kredit pemilikan rumah yang 

ditawarkan oleh pihak bank adalah (1) suku bunga, (2) besarnya angsuran, (3) besarnya 

uang muka, (4) jangka waktu angsuran, dan (5) hadiah/undian. Penelitian yang dilakukan 

oleh Irbid dan Zarka dalam Survei Bank Indonesia tentang identifikasi faktor penentu 

keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan: Bank Syariah Vs Bank 

Konvensional (2010). Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pertimbangan 

responden di dalam memilih jasa bank syariah, pertimbangan paling dominan yaitu: 

faktor keyakinan bahwa bunga bank bertentangan dengan agama, diikuti oleh keramahan 

petugas serta persepsi bahwa berurusan dengan bank syariah lebih cepat dan mudah. 

Ketiga pertimbangan di atas lebih diminati konsumen dibandingkan dengan 

pertimbangan terhadap faktor reputasi dan image bank, persyaratan yang lebih ringan 

dibanding bank konvensional, serta kedekatan lokasi (rumah dan/atau tempat kerja) 

responden dengan kantor bank. Varian produk yang ditawarkan serta berbagai hal yang 

berhubungan dengan produk (seperti; variasi, biaya administrasi serta harapan 

keuntungan) bukan merupakan pertimbangan utama di dalam memilih bank syariah. Hal 

ini dapat mengindikasikan bahwa nasabah bank syariah cenderung melihat produk bank 

bukanlah sesuatu yang ”unik”, tetapi menyerupai produk komoditas lainnya seperti yang 

ditawarkan oleh bank konvensional.  



 

Sumarwan (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan rumah 

dengan cara kredit merupakan solusi terbaik karena harganya yang mahal dan dapat 

dijadikan sebagai investasi masa depan.  Dengan kata lain motivasi nasabah dalam 

memilih bank syariah cenderung didasarkan kepada motif keuntungan, bukan kepada 

motif keagamaan. Dengan kata lain, nasabah lebih mengutamakan economic rationale 

dalam keputusan memilih bank syariah dibandingkan dengan lembaga perbankan non-

syariah atau bank konvensional. 

Kota Bogor yang terdiri atas kotamadya dan kabupaten dinilai sebagai kota yang 

letaknya paling dekat dengan Ibu Kota Jakarta dan memiliki lahan perumahan yang 

masih luas memiliki potensi besar bagi pelaku perbankan syariah didalam 

mengembangkan produk KPR iB. Hal ini ditunjukkan bahwa kota Bogor (kotamadya dan 

kabupaten) memberikan kontribusi penyaluran pinjaman sebesar 12.55% untuk daerah 

Jawa Barat. Posisi penyalur pinjaman terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Bandung dan 

Bekasi. Selain itu Bogor dijadikan alternatif hunian setelah Bekasi bagi masyarakat ibu 

kota ataupun masyarakat urbanisasi yang bekerja di Ibu Kota Jakarta. Bogor merupakan 

kota yang masih dapat dikembangkan untuk dijadikan perkembangan pasar perbankan 

syariah terutama bagi pengembangan dan pencapaian target pembiayaan perbankan 

syariah melalui KPR iB dengan melihat Bogor sebagai wilayah alternatif pilihan bagi 

masyarakat Jakarta dan masyarakat urban lain untuk membeli rumah.  

Oleh karena itu, Bogor merupakan kota terdekat dengan Jakarta yang memiliki 

pangsa pasar perbankan terbesar di Indonesia dan pertumbuhan sektor perumahan yang 

masih luas yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merancang strategi 

pengembangan produk KPR iB yang dapat dimengerti dimata masyarakat dan sesuai 



 

dengan kebutuhan masyarakat. Mengumpulkan informasi mengenai pasar dapat 

dilakukan dengan melakukan riset pasar terhadap minat, loyalitas, usage, dan sikap yang 

dihubungkan dengan faktor-faktor demografi masyarakat terhadap produk KPR 

perbankan (syariah dan konvensional). 

Penelitian ini menganalisis perilaku pembelian debitur KPR di wilayah Bogor dan 

implikasinya terhadap rekomendasi pengembangan produk KPR iB. Teori pada penelitian 

ini mengacu kepada proses keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Sumarwan 

(2005) yang terbagi atas lima tahapan, yaitu; pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Sedangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi responden didalam memilih KPR dianalisa atas dasar 

bauran pemasaran menurut Kotler (2007), dimensi kualitas produk berdasarkan Aaker 

(1999), dan dimensi kualitas jasa berdasarkan Zeithmal et al (2005). Responden terbagi 

atas dua kelompok yaitu debitur yang menggunakan produk KPR dan/pembiayaan lain 

yang pada bank syariah dan bank konvensional. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Pencapaian target bank syariah dengan asset sebesar Rp 124 triliun dirasakan 

tidak mudah. Oleh karena itu bank syariah harus  melakukan percepatan dalam 

penyaluran pembiayaan. Dengan  melihat  fakta dilapangan bahwa pembiayaan 

perbankan syariah ke sektor properti (KPR syariah) tergolong masih kecil berdasarkan 

data statistik Bank Indonesia per September 2010 menujukkan bahwa porsi pembiayaan 

KPR syariah sekitar Rp 1,2 triliun atau 1,8 persen dari total pembiayaan bank syariah 

yang senilai Rp 61 triliun.  Padahal berdasarkan penelitian MRI dalam Bank dan 



 

Manajemen (2009) diketahui bahwa bentuk-bentuk kredit dari bank yang paling top of 

mind adalah kredit pemilikan rumah (KPR) dan dana tunai masing-masing 33% disusul 

KTA. Ketika bentuk loan itu disebutkan secara total, ternyata KPR masih yang paling 

popular (86%), disusul kartu kredit (68%) dan KTA (62%).  Disisi lain, berdasarkan 

laporan triwulan dua tahun 2010 diketahui bahwa permintaan kredit baru terhadap KPR 

sebesar 53,6% (Bank Indonesia, 2010). Oleh karena fakta-fakta mengenai kenaikan 

permintaan tersebut diatas dijadikan sebuah peluang yang cukup besar bagi perbankan 

didalam mengembangan pemasaran produk KPR iB. Untuk memasarkan produk tersebut, 

pihak perbankan syariah sebaiknya mengetahui keputusan debitur dalam memilih produk 

KPR. Hal ini akan menjadi masukan untuk tetap mempertahankan keunggulan yang 

dimiliki oleh KPR iB dan memperbaiki kelemahan KPR iB yang dibandingkan dengan 

atribut produk KPR konvensional berdasarkan hasil penilaian konsumen. 

Pengembangan produk KPR iB syariah didasari atas informasi yang lebih spesifik 

tentang mengapa pada akhirnya responden memilih KPR iB dibandingkan dengan KPR 

yang ditawarkan oleh bank konvensional atau sebaliknya yang dihubungkan dengan 

demografi masyarakat terhadap produk KPR iB. Potensi pasar di wilayah tertentu dapat 

dimanfaatkan oleh pihak perbankan syariah dalam mengenalkan dan mengembangkan 

produk KPR iB kepada masyarakat. Perencanaan yang akan dilakukan oleh perbankan 

syariah harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini 

serta prediksi masa mendatang. Oleh karena itu untuk perencanaan masa depan 

diperlukan kajian-kajian masa kini. Dalam hal ini adalah  perencanaan pengembangan 

produk KPR iB dengan mengkaji dari sudut pandang masyarakat. 



 

Kabupaten Bogor dan Kotamdya Bogor dengan potensi perumahan yang masih 

besar dan sebagai kota alternatif pilihan bagi masyarakat urban didalam memilih lokasi 

untuk pembelian rumah, tentunya perlu dilakukan kajian yang lebih spesifik untuk 

mendapatkan informasi pasar yang nyata bagaimana proses keputusan masyarakat Bogor 

dalam memilih bank penyediaan fasilitas KPR. Informasi tersebut tentunya dapat 

digunakan untuk mendukung perencanaan pengembangan produk KPR iB di Wilayah 

Bogor baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses keputusan pembelian produk KPR? 

2. Bagaimana segmen pasar produk KPR di wilayah Bogor? 

3. Faktor-faktor produk apa saja yang mempengaruhi debitur dalam menggunakan 

produk KPR? 

4. Bagaimana pengaruh faktor demografi terhadap pemilihan bank? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakangdan perumusan masalah yang 

telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi proses keputusan pembelian produk KPR. 

2. Menganalisis segmen pasar produk KPR di wilayah Bogor. 

3. Menganalisis faktor-faktor produk yang penting bagi responden dalam pemilihan 

produk KPR.  

4. Menganalisis pengaruh faktor demografi responden terhadap pemilihan bank. 



 

5. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan produk KPR iB yang sesuai dengan 

debitur wilayah penelitian. 
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