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SARI 

Siravati, Sandi Atmaja. 2017.  “Dampak Kebijakan Loan to Value dan Variabel 

Makroekonomi Terhadap Permintaan Kredit Pemilikan Rumah di Jawa Tengah”. 

Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Deky Aji Suseno SE, M.Si. 

 
Kata Kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Loan to Value, Kebijakan Makroprudensial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

variabel suku bunga kredit, inflasi, pertumbuhan ekonomi, loan to deposit ratio, 

loan to value terhadap permintaan kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah permintaan kredit pemilikan rumah. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah suku bunga kredit, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, loan to deposit ratio, loan to value. 

Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Uji t 

digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji F digunakan untuk 

melihat pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji R2 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Data penelitian ini adalah sekunder. Data bersumber dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2008-2017.      

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit dan 

inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit pemilikan 

rumah di Jawa Tengah. Variabel pertumbuhan ekonomi dan loan to deposit ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit pemilikan rumah di Jawa 

Tengah. Sedangkan variabel loan to value tidak berpengaruh terhadap permintaan 

kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. 
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ABSTRACT 

 

Siravati, Sandi Atmaja. 2017. “Impact Loan to Value Policy and Macroeconomic 

Variable on Mortgage Demand in Central Java”. Final Project. Economic 

Development Departement. Faculty of Economic. Advisor Deky Aji Suseno SE, 

M.Si. 

 

Keyword: Mortgage, Loan to Value, Macroprudential Policy  

  

This research aims to know and analyze the effect of credit interest rates, 

inflation, economic growth, loan to deposit ratio, loan to value to mortgages 

demand in Central Java. The dependent variable in this study is the demand for 

mortgages demand. The independent variable in this study is the credit interest 

rates, inflation, economic growth, loan to deposit ratio, loan to value. 

The method used was multiple linear regression analysis. The t-test is used 

to see how far the influence of one independent variable individually in the 

dependent variable variation explained. The F-test is used to see the influence of all 

the independent variables included in the model have the influence of the dependent 

variables against simultaneously. R2 test used to measure how much the ability of 

the model in explaining the variation in the dependent variable. This research data 

is secondary. Data sourced from the Central Bureau of statistics, Bank Indonesia, 

Indonesia Financial Services Authority. The data used in this study than in 2008-

2017. 

The results of this research indicate that the variable interest rates on credit 

and inflation is negative and significant effect towards mortgages demand in 

Central Java. Variables are economic growth and loan to deposit ratio of positive 

and significant effect towards the mortgages in Central Java. While the variable 

loan to value has no effect towards mortgages demand in Central Java. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat. Seiring 

berjalannya waktu, rumah bukan hanya untuk tempat tinggal semata, rumah juga 

dijadikan sebagai tolok ukur kesejahteraan masyarakat saat ini. Melihat 

perkembangan ekonomi saat ini serta terbatasnya lahan, membuat harga rumah 

menjadi cukup tinggi. Keadaan ini membuat masyarakat yang berpenghasilan 

rendah menjadi sulit untuk memiliki sebuah rumah. Salah satu alternatif yang dapat 

ditempuh untuk memenuhi kebutuhan akan hunian adalah mencari pinjaman 

melalui lembaga keuangan seperti perbankan. 

Disinilah peran bank dalam mendukung kegiatan perekonomian sangat 

besar. Bank berusaha agar dapat membantu dan mendorong kegiatan perekonomian 

dengan menyediakan fasilitas kredit yang dapat dijangkau dan sangat dibutuhkan 

oleh setiap individu dalam masyarakat. Salah satu fasilitas kredit yang dibutuhkan 

oleh masyarakat tersebut adalah penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR), karena 

setiap individu membutuhkan tempat tinggal selain sandang dan pangan yang 

mutlak harus dipenuhi oleh setiap individu. Karena perumahan dianggap sebagai 

kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu khususnnya bagi 

kalangan menengah kebawah. KPR masih menjadi sumber pembiayaan utama 

konsumen untuk membeli rumah. Sektor perumahan dapat diandalkan sebagai 

motor penggerak putaran roda perekonomian nasional. Bisnis properti akan 
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menjanjikan peluang yang sangat menggiurkan bagi bank-bank penyalur Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) untuk dapat meningkatkan kinerja secara 

berkesinambungan karena kehadiran jasa perbankan adalah sebuah keniscayaan 

geliat bisnis ini. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti kebijakan yang berkaitan dengan industri perbankan oleh 

ototritas moneter, serta kondisi perekonomian secara keseluruhan. 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 didorong oleh 

penggelembungan kredit berubah menjadi krisis global dan telah menyebabkan 

aktivitas perekonomian turun drastis. Perkembangan produk keuangan yang 

semakin canggih, perilaku ambil risiko sebagai akibat dari motif cari untung yang 

sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sistem keuangan 

global yang semakin terintegrasi menyebabkan perlunya tambahan kerangka 

berfikir yang bersifat makro namun terfokus pada sistem keuangan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, disusun suatu kerangka kebijakan guna 

menanggulangi ketidakstabilan sistem keuangan yaitu kebijakan makroprudensial. 

Kebijakan makroprudensial memiliki beberapa instrumen seperti Mitigasi 

resiko kredit, Mitigasi insolvency, Mitigasi risiko pasar dan Mitigasi risiko 

likuiditas. Adapun instrumen yang diterapkan di negara Indonesia adalah Instrumen 

mitigasi risiko dengan komponen Pembatasan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

Loan to Value (LTV), serta Mitigasi resiko pasar dengan komponen limit posisi 

valas. Mengingat terjadinya krisis pada tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat 

yang disebabkan oleh tingginya tingkat penyaluran kredit perumahan. Maka 

implementasi kebijakan makroprudensial pada Loan to Value (LTV) untuk Kredit 
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Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagaimana 

telah dimuat dalam Surat Edaran BI No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 untuk 

bank umum konvensional dan Surat Edaran No. 14/33/DPBS tanggal 27 November 

2012 untuk bank umum syariah dimana ditetapkannya rasio LTV untuk bank yang 

memberikan KPR paling tinggi sebesar 70% untuk tipe bangunan diatas 70m2 

(tujuh puluh meter persegi). Surat edaran ini dikalibrasi ulang dengan Surat Edaran 

BI No. 15/40/DKMP pada tanggal 24 September 2013 serta Surat Edaran BI No. 

17/25/DKMP pada tanggal 12 Oktober 2015. 

Kebijakan rasio loan to value (LTV) bertujuan untuk meredam risiko 

sistemik yang mungkin timbul akibat pertumbuhan KPR yang pada saat itu 

mencapai lebih dari 40% serta tingkat kegagalan nasabah KKB untuk memenuhi 

kewajiban yang pada saat itu mencapai hampir 10%. Pertumbuhan KPR yang 

terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga asset properti yang tidak 

mencerminkan harga sebenarnya (bubble), sehingga menyebabkan harga properti 

jatuh dan secara menyeluruh dapat menyebabkan perekonomian menurun hingga 

terjadi resesi ekonomi. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah 

Sumber: Bank Indonesia 

Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah mengalami perlambatan. Pada bulan 

Juni 2013, pertumbuhan KPR di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 11,8%. 

Kemudian pada bulan Juni 2014, pertumbuhan KPR di Jawa Tengah tercatat 

mengalami penurunan sebesar 6,74%. Pada bulan Juni 2015, pertumbuhan KPR di 

Jawa Tengah kembali tercatat mengalami penurunan sebesar 1,8%. Sedangkan nilai 

KPR yang telah disalurkan pada bulan September 2015 sebesar Rp. 16,84 triliun. 

Penurunan pertumbuhan penyaluran KPR yang terus terjadi ditengah 

penurunan kondisi perekonomian dapat mengakibatkan terganggunya fungsi 

intermediasi perbankan. Bank Indonesia kembali melakukan penyesuaian melalui 

relaksasi kebijakan dengan menaikkan rasio loan to value untuk kredit properti. 

Melalui relaksasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat 

mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam rangka meningkatkan permintaan 

domestik guna terus mendorong perekonomian dengan tetap menjaga stabilitas 

makroekonomi. 
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Pertumbuhan KPR Pada bulan Desember 2015 di Jawa Tengah tercatat 

sebesar 1,5%. Sedangkan nilai KPR yang telah disalurkan pada bulan Desember 

2015 sebesar Rp. 17,10 triliun. Pertumbuhan KPR Desember 2015 mengalami 

penurunan dibandingkan pada Juni 2015 sebesar 1,8%. Penurunan terus berlanjut 

setelah adanya pelonggaran kebijakan loan to value.  

 
Gambar 1.2 Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah dan Suku Bunga Kredit 

Sumber : Bank Indonesia 

Permintaan dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Hukum 

permintaan pada dasarnya mengatakan bahwa jika harga barang naik tetapi 

pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut akan turun, dan jika harga 

barang turun tetapi pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut naik. 

Aplikasi hukum permintaan terhadap perkreditan adalah tingkat suku bunga kredit 

yang rendah menunjukkan baiknya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang 

tinggi menunjukkan menurunnya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat menurun (Mishkin, 2008). 
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Pada September 2015 suku bunga kredit berada pada posisi 13,86% naik 

dibanding periode sebelumnya yaitu 13,82%. Di sisi lain suku bunga acuan BI Rate 

mengalami penurunan dari 7,75% pada Desember 2014 menjadi 7,5% pada Maret 

2015. Penurunan suku bunga acuan BI Rate tidak dikuti dengan turunnya suku 

bunga kredit, tetapi yang terjadi adalah naiknya suku bunga kredit. Kenaikan suku 

bunga kredit direspon dengan turunnya pertumbuhan KPR di Jawa tengah sebesar 

1,3% pada September 2015 dibanding Juni 2015 sebesar 1,8% serta Juni 2013 dan 

Juni 2014 masing-masing sebesar 11,8% dan 6,74%. 

 
Gambar 1.3 Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah dan Inflasi di Jawa Tengah 

Sumber : Bank Indonesia  

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus 

menerus. Inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan permintaan kredit 

perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naik harga 

maka seseorang makin enggan untuk melakukan usaha, sehingga pengajuan akan 

semakin rendah. Oleh karena itu, maka dengan adanya penurunan inflasi, maka 

permintaan kredit juga akan semakin meningkat (Samuelson dan Nordhaus, 1999). 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

M
ar

-1
3

M
ei

-1
3

Ju
l-

1
3

Se
p

-1
3

N
o

v-
1

3

Ja
n

-1
4

M
ar

-1
4

M
ei

-1
4

Ju
l-

1
4

Se
p

-1
4

N
o

v-
1

4

Ja
n

-1
5

M
ar

-1
5

M
ei

-1
5

Ju
l-

1
5

Se
p

-1
5

N
o

v-
1

5

(%)(%)

Pertumbuhan KPR(%) Inflasi (%)



7 
 

Pada September 2015 inflasi di Jawa Tengah tercatat mengalami penurunan 

sebesar 0,15% dibanding September 2014 sebesar 0,22%. Kondisi inflasi di Jawa 

Tengah masih dalam kondisi terkendali dimana besaran inflasi berada pada posisi 

dibawah target inflasi Bank Indonesia yaitu sebesar ±4,5%. Hal ini tidak diikuti 

dengan pertumbuhan kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. Pertumbuhan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah juga mengalami penurunan sebesar 1,3% pada 

September 2015  dibanding Juni 2015 sebesar 1,8% serta Juni 2014 sebesar 6,74%. 

Kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan pada September 2015 tercatat 

sebesar Rp. 16,84 triliun. 

 
Gambar 1.4 Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: Bank Indonesia 

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi adalah 

pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang baik akan mendorong minat dari dunia 

usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pererkonomian dapat berjalan 

dan tumbuh. Dalam kondisi ini permintaan akan kredit akan meningkat seiring 

dengan membaiknya perekonomian suatu daerah (Mishkin,2008). 
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Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 

dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, kredit digunakan sebagai 

penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan 

ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan 

permintaan kredit yang semakin tinggi juga. Jika kondisi perekonomian kurang 

bergairah atau tidak stabil maka permintaan kredit juga akan berkurang. 

Pertumbuhan ekonomi diduga ikut berpengaruh terhadap permintaan KPR 

di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi pada Juni 2013 sebesar 5,59% serta 

pertumbuhan KPR di Jawa Tengah pada Juni 2013 sebesar 11,8%. Pertumbuhan 

KPR semakin menurun mengikuti penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi pada Juni 2014 sebesar 5,03% , pertumbuhan KPR di Jawa Tengah sebesar 

6,74%. Pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar 4,67% pada 

Juni 2015. Pertumbuhan KPR juga mengalami penurunan sebesar 1,8%, total KPR 

yang telah disalurkan di Jawa Tengah sebesar Rp.16,62 triliun. 
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Gambar 1.5 Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah dan Loan to Deposit Ratio 

Sumber: Bank Indonesia 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk mendapatkan 

dan/atau mengumpulkan dana. Tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur 

menggunakan loan to deposit ratio. Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio 

likuiditas bank yang mencerminkan kemampuan bank untuk menyediakan dana 

bagi debiturnya yang berasal dari dana yang dihimpun dari pihak ketiga 

(Dendawijaya, 2007). Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi digunakan bank 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya antara lain untuk membayar 

pencairan dana dan memenuhi permintaan kredit oleh debitur. 

Loan to deposit Ratio (LDR) juga diduga ikut mempengaruhi permintaan 

KPR di Jawa Tengah. Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah pada Juni 2013 sebesar  

11,8%, rasio LDR pada Juni 2013 sebesar 86,8%. Pertumbuhan KPR di Jawa 

Tengah megalami penurunan pada Juni 2014 sebesar 6,74%, rasio LDR sebesar 

90,25%. Penurunan pertumbuhan KPR di Jawa Tengah kembali terjadi pada Juni 

2015. Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah pada Juni 2015 sebesar 1,8%, sedangkan 
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rasio LDR sebesar 88,46%. Jumlah KPR yang telah disalurkan di Jawa Tengah 

sebesar Rp. 16,84 triliun. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pelonggaran kebijakan rasio loan to value bertujuan untuk mendorong 

fungsi intermediasi perbankan dalam rangka meningkatkan permintaan domestik 

guna terus mendorong perekonomian dengan tetap menjaga stabilitas 

makroekonomi. Setelah dilakukan pelonggaran, pertumbuhan KPR belum 

menunjukkan adanya peningkatan. Pertumbuhan KPR Pada bulan Desember 2015 

di Jawa Tengah tercatat sebesar 1,5%. Sedangkan nilai KPR yang telah disalurkan 

pada bulan Desember 2015 sebesar Rp. 17,10 triliun. Pertumbuhan KPR Desember 

2015 mengalami penurunan dibandingkan pada Juni 2015 sebesar 1,8%. Suku 

bunga merupakan biaya dari penggunaan dari dana yang dipinjamkan. Apabila suku 

bunga kredit rendah maka kredit yang diminta begitupun sebaliknya. Penurunan 

suku bunga acuan BI Rate tidak dikuti dengan turunnya suku bunga kredit, tetapi 

yang terjadi adalah naiknya suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga kredit 

direspon dengan turunnya pertumbuhan KPR di Jawa tengah sebesar 1,3% pada 

September 2015 dibanding Juni 2015 sebesar 1,8%. 

Inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan permintaan kredit 

perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naik harga 

maka seseorang makin enggan untuk mengajukan kredit, sehingga pengajuan kredit 

semakin rendah. inflasi pada September 2015 pada kisaran 0,23%. Inflasi di Jawa 

Tengah relatif terkendali berada pada posisi dibawah target inflasi Bank Indonesia 

yaitu sebesar ±4,5%. Hal ini tidak diikuti dengan pertumbuhan kredit pemilikan 
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rumah di Jawa Tengah. Nilai KPR yang telah disalurkan pada bulan September 

2015 sebesar Rp. 16,84 triliun. Pertumbuhan KPR September 2015 sebesar 1,5% 

 Semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan 

memacu pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pemilikan rumah 

di Jawa Tengah juga mengalami penurunan sebesar 1,3% pada September 2015  

dibanding Juni 2015 sebesar 1,8% serta Juni 2014 sebesar 6,74%. Loan to Deposit 

Ratio (LDR) yang tinggi digunakan bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya antara lain untuk membayar pencairan dana dan memenuhi permintaan 

kredit oleh debitur. Penurunan pertumbuhan KPR di Jawa Tengah kembali terjadi 

pada Juni 2015. Pertumbuhan KPR di Jawa Tengah pada Juni 2015 sebesar 1,8%, 

sedangkan rasio LDR sebesar 88,46%. Jumlah KPR yang telah disalurkan di Jawa 

Tengah sebesar Rp. 16,84 triliun. Dari uraian diatas maka pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap permintaan kredit pemilikan 

rumah di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit pemilikan 

rumah di Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah? 

4. Bagaimana pengaruh loan to deposit ratio terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah? 
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5. Bagaimana pengaruh kebijakan loan to value terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit pemilikan 

rumah di Jawa Tengah. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan 

kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. 

4. Menganalisis pengaruh loan to deposit ratio terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. 

5. Menganalisis pengaruh pelonggaran loan to value terhadap permintaan 

kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 

peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. Dapat mengetahui pengaruh suku 

bunga kredit, inflasi, serta kebijakan loan to value terhadap permintaan 

kredit pemilikan rumah bank umum di Jawa Tengah. 

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku 

kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan oleh dunia perbankan 

dan otoritas moneter dalam menentukan kebijakan terkait kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah pada khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

masukan untuk penelitian selajutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kredit 

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang 

atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya 

kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit berasal dari kata credere yang 

berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka 

orang tersebut sudah diberikan kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit artinya 

ia telah memberi kepercayaan bahwa uang yang telah dipinjamkan akan kembali. 

UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Proses perkreditan dilakukan secara hati - hati oleh bank dengan maksud 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan 

keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai adalah aman, 

terarah, dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat 

menerima kembali nilai ekonomi yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah 

bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah 

ditetapkan, dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan 

kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur, dan masyarakat umumnya. 
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2.1.1. Tujuan dan Fungsi Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan 

terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu 

kredit antara lain (Kasmir,2005): 

1. Mencari keuntungan 

Tujuan utama pemberian kredit yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian 

kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. 

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut 

pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya 

peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Selain memiliki tujuan pemberian 

kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas. 

Fungsi kredit menurut Kasmir (2005) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan daya guna uang 

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk 

menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. 
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2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan 

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari 

daerah lainnya. 

3. Untuk meningkatkan daya guna barang 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 

4. Meningkatkan peredaran barang 

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah 

ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang 

yang beredar. 

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi 

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada 

usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan 

kebutuhan pokok rakyat. 

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha 

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi 

bila nasabah memiliki modal yang terbatas. 

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam 

hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun 
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pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi 

pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga 

meningkatkan pendapatannya. 

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional 

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling 

membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh 

negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. 

2.1.2. Kredit Pemilikan Rumah 

Bank Indonesia mendefinisikan kredit pemilikan rumah merupakan suatu 

fasilitas kredit untuk membeli atau memperbaiki rumah yang diberikan oleh 

lembaga keuangan kepada para nasabahnya. 

Ada dua jenis kredit pemilikan rumah yang dikenal luas di Indonesia yaitu: 

a. KPR bersubsidi, merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat 

berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

perumahan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur pemerintah, sehingga 

tidak semua masyarakat yang mengajukan permohonan kredit dapat diberikan 

fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan pemerintah dalam pemberian 

subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 

b. KPR non subsidi, merupakan kredit yang diberikan kepada seluruh masyarakat 

luas. Ketentuan pemberian KPR non subsidi ditetapkan oleh bank, sehingga 

penentuan besarnya kredit maupun suku bunga ditetapkan oleh bank. 

Kredit pemilikan rumah termasuk dalam kredit konsumtif. Berdasarkan 

segmentasi pasarnya, produk kredit pemilikan rumah dibagi menjadi tiga antara 
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lain: KPR dan KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) diatas 70m2, KPR dan KPA 

dibawah 70m2, serta fasilitas KPR untuk kepemilikan ruko (Rumah Toko) atau 

rukan (Rumah Kantor). 

2.2. Suku Bunga 

Menurut Sukirno (2004) suku bunga adalah pembayaran atas modal yang 

dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai 

persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Boediono (2001) 

berpendapat bahwa suku bunga merupakan  harga dari penggunaan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga 

dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu 

rupiah sekarang dan satu rupiah nanti. 

Suku bunga bank dapat diartikan sebagai beban jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual 

produknya. Suku bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar 

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah 

kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2007). 

Suku bunga merupakan salah satu variabel makroekonomi yang senantiasa 

diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Suku bunga memengaruhi 

secara langsung kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak penting terhadap 

kesehatan perekonomian. Selain itu, suku bunga pun memengaruhi keputusan 

seseorang atau rumah tangga dalam hal mengkonsumsi, membeli obligasi atau 

menaruhnya dalam rekening tabungan. Bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan 
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suku bunga memengaruhi keputusan ekonomi apakah akan melakukan investasi 

pada proyek baru atau perluasan kapital. 

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga 

yang diberikan kepada nasabahnya yaitu: 

1. Bunga Simpanan 

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik 

simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah 

yang menyimpan uangnya di bank. 

2. Bunga Pinjaman 

Bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur) atau harga jual yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman 

merupakan harga jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit. 

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan 

pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus 

dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan 

yang diterima nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga bunga pinjaman 

masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh 

seandainya bunga pinjaman tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga 

berpengaruh naik dan demikian sebaliknya (Kasmir, 2007). 

2.3. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan 

terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan kenaikan 
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sebagian besar harga barang-barang lain (Boediono, 2001). Terjadinya inflasi 

merupakan akibat dari kenaikan tingkat harga di atas rata-rata yang berlaku umum 

yang dapat diukur dengan indeks harga barang-barang konsumsi dari tahun ke 

tahun. 

Berdasarkan parah tidaknya inflasi, inflasi dapat dibedakan menjadi empat 

macam yaitu: 

1.  Inflasi ringan (dibawah 10% setahun). 

2.  Inflasi sedang (antara 10-30% setahun). 

3.  Inflasi berat (antara 30-100%). 

4.  Hiperinflasi (diatas 100%). 

Berdasarkan sumber penyebab inflasi, inflasi dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

1. Demand Pull Inflation 

Demand Pull Inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh kelebihan 

permintaan atas barang dan jasa. Kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi 

produsen tersebut tentu akan mendorong kenaikan harga-harga, karena permintaan 

lebih besar daripada penawaran. 

 
Gambar 2.1. Demand Pull Inflation 

                                      Sumber: Boediono, 2001 
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2. Cost push inflation 

Cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya 

produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang 

dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah 

produksi sehingga penawaran menjadi berkurang, jika penawaran berkurang 

sedangkan permintaan diasumsikan tetap, maka akibatnya harga-harga akan naik. 

 
Gambar 2.2. Cost Push Inflation 

    Sumber: Boediono, 2001 

 

2.4. Pertumbuhan Ekonomi 

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh 

sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis 

yang diperlukan (Jhingan, 2008). Menurut Boediono (1994) pertumbuhan ekonomi 

adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi 

apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari 

proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian 

itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain 



22 
  

bersifat self generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri 

menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan 

tersebut dalam periode-periode selanjutnya. 

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses 

perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang 

diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk 

ukuran nasional Gross National Product (GNP) tahun yang sedang berjalan dengan 

tahun sebelumnya. 

2.5. Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2007). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dalam kredit kepada bank lain, 

terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam 

rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.  Rasio ini digunakan untuk 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gross_National_Product&action=edit&redlink=1
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Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh 

dananya (loan-up) atau realtif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk 

dipinjamkan. Angka standar yang disepakati untuk melihat bahwa rasio LDR sehat 

adalah 85%-110%. Apabila rasio LDR berada dibawah 85% maka bank tersebut 

memiliki dana menggangur yang besar. Apabila rasio LDR diatas 110% maka 

resiko likuiditas yang akan dihadapi sangat besar (Manurung dan Rahardja, 2004). 

2.6. Kebijakan Makroprudensial 

Kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang 

ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan 

kesehatan lembaga keuangan secara individu. Walaupun kebijakan moneter, 

kebijakan makroprudensial, dan kebijakan mikroprudensial memiliki area yang 

saling tumpang tindih, kebijakan makroprudensial mempunyai tujuan dan peran 

tersendiri. Tujuan kebijakan moneter adalah menstabilkan harga barang dan jasa 

dalam perekonomian. Sementara itu, tujuan dari kebijakan makroprudensial adalah 

untuk menjamin daya tahan sistem keuangan secara keseluruhan dalam rangka 

menjaga suplai jasa intermediasi keuangan kepada perekonomian secara 

keseluruhan (Nasir, 2014). 

Kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus 

penawaran kredit yang berlebihan dan likuiditas yang dapat menyebabkan 

ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas suplai intermediasi 

keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang 

tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output. 
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Terdapat dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial (Claessens et 

al., 2012). Pertama, dimensi cross section, yang menggeser fokus dari regulasi 

prudensial yang diterapkan pada individual lembaga keuangan menuju pada 

regulasi sistem secara keseluruhan. Sejarah krisis keuangan menunjukkan bahwa 

sebagian besar dari krisis keuangan yang terjadi di dunia bukanlah akibat dari 

masalah individual bank yang kemudian menular secara keseluruh sistem 

keuangan. Sebaliknya, krisis-krisis besar yang terjadi merupakan akibat dari 

eksposur terhadap ketidakseimbangan makro-keuangan yang dilakukan secara 

bersamaan oleh sebagian besar pelaku sistem keuangan. Oleh sebab itu, pandangan 

yang lebih holistik terhadap sistem keuangan dan hubungannya dengan 

perekonomian makro dari berbagai sisi sangat diperlukan. 

Dimensi kedua adalah dimensi time-series, yaitu kebijakan makroprudensial 

ditujukan untuk menekan risiko terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan dalam 

sistem keuangan. Dalam konteks ini, kebijakan makroprudensial harus didesain 

sedemikian sehingga mampu menghilangkan atau paling tidak memitigasi 

prosiklikalitas. Prinsipnya adalah bagaimana mendorong institusi keuangan untuk 

mempersiapkan penyangga (buffer) yang cukup di saat perekonomian sedang baik, 

yaitu ketika ketidakseimbangan dalam sistem keuangan umumnya terjadi dan 

bagaimana menggunakan penyangga tersebut ketika perekonomian sedang 

memburuk. 

Tujuan dari kebijakan makroprudensial yang bersifat countercyclical tersebut 

akan bersinergi dengan tujuan kebijakan moneter dalam mengurangi fluktuasi 

perekonomian. Kebijakan makroprudensial untuk memperketat persyaratan modal 
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dan likuiditas di saat perekonomian sedang melaju kencang akan mendorong bank 

untuk mengurangi pertumbuhan kredit sehingga menjaga daya tahan bank ke depan 

di saat perekonomian memburuk. Dalam kondisi demikian, upaya menjaga daya 

tahan sistem perbankan akan secara simultan mendukung tujuan kebijakan moneter 

untuk menstabilkan suplai kredit. 

Di saat krisis, ketika perekonomian dan harga aset anjlok, regulasi prudensial 

yang hanya berorientasi pada kesehatan individual bank akan mendorong bank 

memperketat pemberian kredit melalui kenaikan persyaratan modal yang lebih 

ketat. Mekanisme ini yang merupakan kritik banyak pihak terhadap Basel II. Basel 

II dimaksudkan untuk memperkuat manajemen risiko bank. Namun Basel II 

memiliki dampak prosiklikal karena kerangka Basel II secara tidak langsung 

mendorong bank untuk meningkatkan modal ketika perekonomian melemah dan 

menurunkan modal ketika perekonomian sedang menguat (Agung, 2010). 

Pendekatan internal-rating based (IRB) dalam Basel II menunjukkan bahwa 

persyaratan modal berbanding lurus dengan peluang terjadinya gagal bayar dan 

kerugian karena gagal bayar. 

Faktor-faktor risiko tersebut akan meningkat sejalan dengan memburuknya 

perekonomian. Ketika perekonomian melemah, kualitas debitur memburuk 

sehingga mengharuskan bank menyediakan tambahan modal. Karena menambah 

modal dalam jangka pendek tidak mudah, maka bank akan menurunkan penyaluran 

kredit untuk memenuhi ketentuan rasio modal. Dampaknya adalah perekonomian 

semakin mengalami kontraksi, risiko gagal bayar semakin meningkat dan modal 

bank semakin memburuk. Di sinilah peran kebijakan makroprudensial yang akan 
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menjamin aliran kredit dapat berlangsung secara kontinyu dengan mendorong bank 

mempersiapkan modal dan likuiditas di saat perekonomian sedang baik dan 

menurunkan persyaratan modal di saat krisis dan resesi sehingga tidak menghambat 

bank dalam penyaluran kredit. 

1. Operasional Kebijakan Makroprudensial 

Secara operasional, sejumlah kajian telah dilakukan untuk mendesain 

kebijakan makroprudensial yang bersifat countercyclical (Bank of England, 2011). 

Dalam konteks regulasi persyaratan modal, instrumen regulasi modal yang bersifat 

countercyclical adalah tambahan modal atau surcharge di atas modal minimum 

yang disyaratkan oleh regulasi mikroprudensial. Tambahan modal tersebut harus 

bersifat dinamis (time-varying capital surcharge), bervariasi secara 

countercyclical, meningkat ketika perekonomian sedang naik untuk mengerem 

pertumbuhan neraca bank dan turun ketika periode sedang melemah untuk 

memberikan insentif kepada bank untuk tetap menyalurkan kredit. Capital 

surcharge juga dapat dikenakan secara bervariasi sesuai dengan risiko sektoral, 

seperti sektor properti. Hal yang krusial dalam regulasi ini adalah menentukan 

kapan tambahan modal diberlakukan. Salah satu pendekatan adalah dengan 

menggunakan sejumlah indikator yang dapat menggambarkan siklus kredit, seperti 

pertumbuhan kredit, spread suku bunga kredit, survei kredit, pertumbuhan kredit 

ke sektor tertentu seperti perumahan, harga rumah, dan leverage sektor korporasi. 

Indiaktor ini dapat diagregasi menjadi sebuah indikator komposit. 

Arus modal asing juga bersifat prosiklikal. Arus modal masuk ke suatu negara 

terjadi ketika investor asing mempunyai ekspektasi akan membaiknya 
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perekonomian domestik yang biasanya diikuti oleh interest diferensial yang positif 

dan ekspektasi apresiasi dari mata uang domestik. Arus modal masuk ini apabila 

diintermediasikan ke sektor riil menimbulkan besarnya lonjakan kredit yang 

mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, ketika terjadi ekspektasi 

terhadap perekonomian domestik memburuk terjadi arus modal keluar sehingga 

memperburuk perekonomian domestic (Agung, 2010). 

2. Instrumen Kebijakan Makroprudensial 

Instrumen makroprudential ditujukan untuk menjawab procyclicality dan 

common exposure (inter-linkages) (Angelini, 2012). Untuk menjawab 

procyclicality, instrumen digunakan sebagai penyangga pada saat good times 

mengingat risiko membesar, dan dapat dikurangi pada saat bad times. Sementara, 

untuk menjawab common exposure, instrumen digunakan sebagai aturan 

kehatihatian pada masing-masing institusi. 

Penggunaan instrumen makroprudensial sebenarnya bukan hal yang baru, 

hanya saja instrumen tersebut lebih banyak diterapkan pasca krisis global tahun 

2008. Negara-negara emerging market menggunakan instrumen makroprudensial 

lebih luas dibandingkan negara-negara maju. Beberapa negara menggunakan 

instrumen yang bervariasi. Penggunaan instrumen tersebut tergantung pada tingkat 

perkembangan ekonomi dan keuangan, rezim nilai tukar, dan daya tahan 

(kerentanan) terhadap guncangan (shocks). 

Instrumen yang digunakan untuk kebijakan makroprudensial sebenarnya 

mengadopsi instrumen mikroprudensial yang ada pada saat ini, seperti standar 

kehati-hatian (misalnya kewajiban untuk memelihara modal yang cukup tinggi dan 



28 
  

penyangga likuiditas) dan mengurangi kegiatan atau aktivitas yang dapat 

meningkatkan risiko. 

Pada dasarnya instrumen kebijakan makroprudensial dapat dikelompokkan 

menjadi tiga bagian seperti pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Instrumen Kebijakan Makroprudensial 
Masalah Instrumen Target 

Kredit 

 

 

 

 

Likuiditas 

 

 

 

 

Modal 

1. Caps on the loan to value (LTV) ratio 

2. Caps on the deb to income (DTI) ratio 

3. Caps on foreign currency lending 

4. Ceilings on credit or credit growth 

 

1. Limits on net open currency positions/ 

currency mismatch (NOP) 

2. Limits on maturity mismatch 

3. Reserve requirements 

 

1. Countercyclical/ time varning capital 

requirements 

2. Time varying/ dynamic provisioning 

3. Restrictions on profit distribution 

Prosiklikalitas 

Prosiklikalitas 

Prosiklikalitas 

Prosiklikalitas 

 

Common exposure 

 

Common exposure 

Prosiklikalitas 

 

Prosiklikalitas 

 

Prosiklikalitas 

Prosiklikalitas 

Sumber: IMF Financial Stability and Macroprudential Policy Survey, 2010 

Instrumen-instrumen tersebut sering kali digunakan secara komplemen dengan 

kebijakan makroekonomi lainnya, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan 

fiskal, dan berfungsi sebagai automatic stabilizer mengingat digunakan 

countercyclical. 

a. Kredit dan Likuiditas 

Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan kredit dan likuiditas, seperti 

Loan to Value (LTV), Debt to Income (DTI) dan Reserve Requirement (RR) lebih 

sering digunakan. Dibandingkan dengan DTI dan RR, LTV merupakan instrumen 

yang paling banyak digunakan. LTV dapat digunakan untuk beberapa tujuan, antara 

lain mengurangi kredit perumahan, mengurangi lonjakan di harga real estate, 
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mengurangi probabilitas kegagalan pada saat pasar perumahan menurun, dan 

mengurangi kerugian pada saat mengalami kegagalan. Beberapa negara maju telah 

menerapkan LTV ini, misalnya Kanada dan Denmark . Namun penerapan di negara 

berkembang lebih banyak, misalnya Cina yang menerapkan 80% LTV di 2001, 

Hongkong SAR dan Kroasia 75% LTV di tahun 1990-an. Sebagai respons dari 

krisis, beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan LTV-nya, misalnya Kanada, 

Malaysia, Korea Selatan, dan Swedia (Lim et al, 2011). 

b. Modal 

Instrumen yang berkaitan dengan modal, misalnya motnh holding period dan 

posisi devisa neto, didisain sebagai penyangga dalam siklus keuangan. Beberapa 

elemen dari aturan permodalan dan likuiditas pada Basel III dapat berfungsi untuk 

memitigasi risiko sistemik (Agung, 2010). Tingkat dan kualitas modal yang lebih 

tinggi dapat meningkatkan self-insurance dan menjadikan penyangga untuk risiko 

yang disebabkan siklus kredit dan harga asset. Nilai modal dapat naik atau turun 

sesuai dengan kondisi pertumbuhan kredit dimana modal akan naik apabila 

pertumbuhan kredit di atas rata-rata, begitu pula sebaliknya. 

Pembatasan penyaluran kredit merupakan salah satu instrumen untuk 

menghambat pertumbuhan asset dengan melihat rasio total asset terhadap modal 

bank. Dengan demikian peran modal bank adalah sebagai pembatas pada kredit 

baru. 
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2.6.1. Kebijakan Loan to Value 

Menurut Mangeswuri (2013) Loan to Value (LTV) merupakan angka rasio 

antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat  

awal pemberian kredit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio LTV 

merupakan besaran nilai kredit yang dapat diberikan oleh bank dibandingkan 

dengan nilai aset yang menjadi agunan. 

Konsep Loan to Value sebenarnya sama dengan Down Payment hanya saja 

istilah loan to value lebih condong digunakan pada properti KPR sedangkan down 

payment pada kendaraan bermotor. LTV merupakan instrumen kebijakan 

makroprudensial yang paling banyak digunakan dalam mengatasi masalah terkait 

dengan kredit dan likuiditas. 

 Sejak pertengahan tahun 2012 Bank Indonesia mulai melaksanakan 

kebijakan mengenai penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan 

pemberian kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Tujuan dari 

kebijakan ini adalah dalam rangka meredam resiko sistemik yang mungkin timbul 

akibat pertumbuhan KPR yang saat itu mencapai lebih dari 40%, serta tingkat 

kegagalan nasabah KKB untuk memenuhi kewajiban yang pada saat itu mencapai 

hampir 10%. Dari sudut pandang makroprudensial, dengan pertumbuhan KPR yang 

terlalu tinggi dapat mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak 

mencerminkan harga yang sebenarnya (bubble), sehingga dapat meningkatkan 

resiko kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar. 

Berdasarkan kebijakan tersebut, ketentuan utamanya adalah nilai maksimal LTV 

untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan luas >70m2 adalah 70%, dikecualikan 
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untuk KPR dalam rangka program pemerintah. Sementara Down Payment untuk 

kredit kendaraan bermotor adalah sebesar 20% - 30%. 

Selanjutnya, pada bulan September 2013 Bank Indonesia melakukan redesign 

atas kebijakan tersebut melalui surat edaran mengenai penerapan manajemen risiko 

pada bank yang melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit, atau 

pembiayaan konsumsi beragun properti, kredit atau pembiayaan kendaraan 

bermotor. Dalam surat edaran tersebut, pokok-pokok penyesuaian yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia antara lain : menggabungkan pengaturan untuk bank umum 

konvensional maupun bank umum syariah pada surat edaran yang sama; KPR untuk 

rumah tipe 22m2 – 70m2 yang sebelumnya dikecualikan, saat ini menjadi objek 

perhitungan LTV untuk KPR kedua; serta perhitungan LTV dilakukan secara 

progresif. 

Tabel 2.2 

Aturan Loan to Value Untuk Kredit Perumahan Tahun 2013 

 
Sumber: Bank Indonesia 

 

Penyesuaian dilakukan untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian bank 

dalam penyaluran kredit terkait properti, serta sebagai tindak lanjut atas hasil 

evaluasi kebijakan sebelumnya. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa LTV 

merupakan instrumen yang dapat dikalibrasi berulang kali apabila diperlukan. 

Pada bulan Oktober 2015 Bank Indonesia melakukan pelonggaran  atas 

kebijakan tersebut melalui surat edaran mengenai penerapan manajemen risiko 

Kredit/Pembiayaan FK/FP 1 FK/FP 2 FK/FP 3

KPR Tipe >70 70% 60% 50%

KPR Tipe 22-70 - 70% 60%

KPRS Tipe >70 70% 60% 50%

KPRS Tipe 22-70 80% 70% 60%

KPRS Tipe s.d 21 - 70% 60%

KPRuko/KPRukan - 70% 60%

Pembiayaan FP 1 FP 2 FP 3

KPR Tipe >70 80% 70% 60%

KPR Tipe 22-70 - 80% 70%

KPRS Tipe >70 80% 70% 60%

KPRS Tipe 22-70 90% 80% 70%

KPRS Tipe s.d 21 - 80% 70%

KPRuko/KPRukan - 80% 70%
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pada bank yang melakukan kredit atau pembiayaan pemilikan properti, kredit, atau 

pembiayaan konsumsi beragun properti, kredit atau pembiayaan kendaraan 

bermotor. Dalam surat edaran tersebut, pokok-pokok penyesuaian yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia antara lain: perubahan besaran rasio LTV untuk Kredit 

Properti (KP) dan rasio FTV untuk Kredit Properti (KP) Syariah. Secara ringkas 

perubahan tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 

Besaran Rasio Loan To Value dan Financing To Value Untuk Kredit Properti 

Tahun 2015 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Latar belakang yang mendorong Bank Indonesia melakukan pelonggaran 

kebijakan loan to value adalah terjadinya penurunan pertumbuhan penyaluran KPR 

yang terus terjadi ditengah penurunan kondisi perekonomian yang berakibat pada 

terganggunya fungsi intermediasi perbankan. Melalui pelonggaran ini diharapkan 

dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan dalam rangka meningkatkan 

permintaan domestik guna terus mendorong perekonomian dengan tetap menjaga 

stabilitas makroekonomi. 

 

 

 

Kredit/Pembiayaan FK/FP 1 FK/FP 2 FK/FP 3

Rumah Tapak

Tipe >70 80% 70% 60%

Tipe 22-70 - 80% 70%

Tipe s.d 21 - - -

Rumah Susun

Tipe >70 80% 70% 60%

Tipe 22-70 90% 80% 70%

Tipe s.d 21 - 80% 70%

Ruko/Rukan - 80% 70%

Pembiayaan FP 1 FP 2 FP 3

Rumah Tapak

Tipe >70 85% 75% 65%

Tipe 22-70 - 80% 70%

Tipe s.d 21 - - -

Rumah Susun

Tipe >70 85% 75% 65%

Tipe 22-70 90% 80% 70%

Tipe s.d 21 - 80% 70%

Ruko/Rukan - 80% 70%
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2.7. Teori 

1. Teori Permintaan 

Permintaan adalah jumlah suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada 

berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal 

lain tetap sama (ceteris paribus). Menurut Sukirno (2004) terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi permintaan yakni sebagai berikut: 

a.  Harga barang itu sendiri 

Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan yang negatif. Harga 

barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Artinya bila yang satu naik 

maka yang lainnya akan turun dan begitu juga sebaliknya jika harga turun maka 

jumlah permintaan barang akan meningkat.. Semua ini berlaku dengan catatan 

faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan dianggap tetap. 

b. Harga barang lain 

Barang konsumsi pada umumnya mempunyai kaitan penggunaan antara yang 

satu dengan yang lain. Berdasarkan kaitan penggunaan antara kedua macam barang 

konsumsi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam: 

• Barang Pengganti 

 Harga barang pengganti (substitusi) ikut memengaruhi jumlah barang dan 

jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah maka 

orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi jika harga 

barang substitusi naik maka orang akan tetap menggunakan barang yang 

semula. 
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• Barang Pelengkap 

Barang pelengkap (komplementer) adalah barang yang digunakan bersama-

sama dengan barang lain. Kenaikan/penurunan barang komplemen selalu 

sejalan dengan perubahan permintaan barang yang digenapi. 

c. Jumlah Pendapatan 

Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsi. Secara teoretis, peningkatan pendapatan akan meningkatkan 

konsumsi. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan 

besarnya permintaan akan barang. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi maka 

permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Sebaliknya jika 

pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun. 

Bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah 

kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga meningkat. 

d. Selera Konsumen 

Selera merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan. 

Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu barang bukan saja dipengaruhi oleh 

struktur umum konsumen, tetapi juga karena faktor adat dan kebiasaan setempat, 

tingkat pendidikan, atau lainnya. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat 

memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang 

tertentu meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. 
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e. Jumlah Penduduk 

Pertambahan penduduk akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika 

jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang 

diminta akan meningkat. Semakin banyaknya jumlah penduduk makin besar pula 

barang yang dikonsumsi dan makin naik permintaan. 

f. Perkiraan harga pada masa depan 

Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik maka konsumen 

cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga 

akan semakin mahal. Sebaliknya apabila konsumen memperkirakan bahwa harga 

akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. 

Kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan antara harga barang 

dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan menggambarkan tingkat 

maksimum pembelian pada harga tertentu, ceteris paribus (keadaan lain tetap 

sama). Kurva permintaan menggambarkan harga maksimum yang konsumen 

bersedia bayarkan untuk barang bermacam-macam jumlahnya per unit waktu 

(Sukirno, 2004). 

 
                             Gambar 2.3 Kurva Permintaan 

                             Sumber: Sukirno, 2004 
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Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya 

hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang 

diminta. Hukum permintaan menyatakan jika harga sebuah barang meningkat, 

jumlah barang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga sebuah harga menurun,   

jumlah barang yang diminta naik. Dalam hal ini kuantitas yang diminta 

berhubungan negative dengan harga barang. Hukum yang berlaku dalam ilmu 

ekonomi tidaklah berlaku mutlak tetapi bersifat ceteris paribus. 

1.1.  Teori Permintaan Kredit 

Permintaan kredit pada dasarnya merupakan permintaan akan uang, sehingga 

permintaan kredit dapat diartikan sebagai permintaan uang. Teori tentang 

permintaan uang adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan Pertukaran 

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Irving Fisher dalam buku The 

Purchasing Power of Money tahun 1911 (Mishkin, 2008). Fisher menguji hubungan 

antara jumlah kuantitas uang M (Penawaran Uang) dan total pengeluaran pada 

barang dan jasa dihasilkan dalam perekonomian (P x Y). P adalah tingkat harga dan 

Y merupakan total output (pendapatan). P x Y juga disebut sebagai jumlah 

pendapatan agregat perekonomian atau GDP). Gambaran konsep yang 

menghubungkan antara kuantitas uang dan pendapatan disebut kecepatan 

perputaran uang (velocity of money). Persamaan teori kuantitas uang dinotasikan 

berikut : 

M.V = P. Y 
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Dimana: 

M = jumlah uang beredar 

V = kecepatan perputaran uang 

 P.Y = merupakan GDP 

Persamaan pertukaran menjelaskan bahwa jumlah kuantitas uang akan 

dilipatkan angka tertentu oleh jumlah berapa kali uang dibelanjakan dalam tahun 

tertentu harus sama dengan jumlah total pendapatan. Persamaan diatas merupakan 

persamaan identitas, untuk menerjemahkan persamaan dari pertukaran (dari sebuah 

identitas) ke dalam teori dari bagaimana jumlah pendapatan ditentukan memerlukan 

sebuah pemahaman dari faktor-faktor yang menentukan kecepatan perputaran uang. 

Irving Fisher berpendapat bahwa kecepatan perputaran uang ditentukan oleh 

otoritas moneter/lembaga keuangan yang mempengaruhi masyarakat melakukan 

transaksi. Jika masyarakat lebih suka menggunakan kartu kredit dan debit dalam 

berbelanja maka uang diperlukan lebih sedikit dalam memengaruhi pendapatan 

nasional (M turun relatif dengan GDP dan v akan meningkat). Sebaliknya, jika 

masyarakat lebih suka menggunakan uang tunai dan cek, M akan naik relatif dengan 

GDP dan v akan turun. 

2. Teori Kuantitas 

Fisher menyatakan bahwa velocity tidak berubah dalam jangka pendek 

mengubah persamaan dari pertukaran dalam teori kuantitas uang, dimana jumlah 

pendapatan nominal ditentukan nyata pergerakan jumlah uang. Ketika kuantitas 

uang berlipat ganda maka nilai GDP juga berlipat dua kali. Ekonom klasik 

berpendapat bahwa upah dan harga fleksibel berubah, tingkat agregat output Y 
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dalam perekonomian full employment sehingga Y dalam persamaan dianggap 

konstan. Teori kuantitas uang memberikan penjelasan perubahan pada tingkat harga 

yaitu perubahan tingkat harga akan mempengaruhi secara nyata perubahan 

kuantitas uang. 

M = 
1

𝑣
 × PY 

Md = k × PY 

Persamaan diatas menyatakan bahwa k adalah tetap, tingkat transaksi 

dihasilkan pada tingkat pendapatan tertentu akan menentukan kuantitas permintaan 

uang masyarakat. Maka teori permintaan uang Fisher menyatakan bahwa 

Permintaan uang sepenuhnya ditentukan tingkat pendapatan, dan tingkat bunga 

tidak berpengaruh pada permintaan uang. Fisher sampai pada kesimpulan karena 

masyarakat memegang uang hanya pada saat transaksi dan tidak memiliki 

kebebasan dalam kegiatan ini. 

Permintaan uang ditentukan oleh tingkat transaksi dihasilkan oleh tingkat 

jumlah pendapatan (GDP) dan institusi perekonomian yang mempengaruhi cara 

masyarakat melakukan transaksi dan kemudian menentukan kecepatan perputaran 

uang. 

3. Teori Preferensi Likuiditas 

 Keynes menyanggah teori klasik permintaan uang yang menyakini velocity 

konstan dan mengembangkan teori permintaan uang yang menekankan pentingnya 

tingkat bunga. Keynes menjelaskannya dalam buku The General Theory of 

Employment, Interest, and Money tahun 1936. Teori permintaan uang Keynes 

dikenal sebagai Liquidity Preference Theory (teori preferensi likuiditas). Keynes 
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mempostulat teori motif masyarakat memegang uang adalah motif transaksi 

(transaction), berjaga-jaga (precautionary), dan spekulasi (speculative). 

Keynes membedakan antara kuantitas nominal dan kuantitas riil permintaan 

uang dengan motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Uang dinilai dari 

kegunaan dari apa yang dapat dibeli. Jika harga meningkat dua kali maka uang akan 

dapat membeli sebagian jumlah barang. Keynes berpendapat bahwa masyarakat 

memegang uang karena keseimbangan uang riil (M/P) yang berhubungan dengan 

tingkat pendapatan (Y) dan tingkat suku bunga (i). Keynes menyatakan permintaan 

uang yang dikenal dengan fungsi preferensi likuiditas berikut: 

𝑀𝑑

𝑃
 = f (i,Y) 

Kesimpulan Keynes bahwa permintaan uang berhubungan tidak hanya 

dengan pendapatan tetapi juga dengan tingkat suku bunga. Dengan cara 

menderivasi fungsi preferensi likuiditas untuk PY/M diperoleh bahwa kecepatan 

perputaran uang tidak konstan, tetapi seringkali berubah sesuai dengan perubahan 

tingkat suku bunga. 

Preferensi likuiditas ditulis persamaan berikut: 

𝑃

𝑀𝑑
 = 

1

𝑓(𝑖,𝑌)
 

Mengalikan kedua sisinya dengan Y dan Md dapat diganti dengan M karena 

harus sama di dalam keseimbangan pasar uang maka rumus kecepatan perputaran 

ditulis berikut : 

V = 
𝑃𝑌

𝑀
 = 

𝑌

𝑓(𝑖,𝑌)
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Permintaan uang dipengaruhi negatif oleh tingkat suku bunga, ketika tingkat 

suku bunga naik, f (i,Y) akan turun, dan kecepatan perputaran uang akan naik. Jika 

tingkat suku bunga naik, maka masyarakat akan terdorong memegang lebih sedikit 

keseimbangan uang riil pada tingkat pendapatan tertentu, kemudian tingkat 

kecepatan perputaran uang menjadi lebih tinggi. Implikasi dari teori likuiditas 

preference adalah tingkat suku bunga yang selalu mengalami fluktuasi yang 

menyebabkan kecepatan perputaran uang juga berfluktuasi. 

Model Keynesian permintaan uang spekulasi memberikan alasan kecepatan 

perputaran uang tidak tetap. Jika masyarakat berharap suku bunga di masa 

mendatang lebih tinggi dibandingkan saat ini maka masyarakat akan berekspektasi 

harga obligasi turun dan akan mengantisipasi kerugian modal. Harapan pendapatan 

dari memiliki obligasi akan turun, dan uang kas lebih menarik dibandingkan 

obligasi. Hasilnya, permintaan uang akan meningkat, nilai riil uang akan turun dan 

kecepatan perputaran uang akan tu 
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Gambar 2.4 Teori Likuiditas Preferensi 

Menurut Keynes dalam analisis Likuiditas Preferensi, dua faktor yang 

menyebabkan pergerakan permintaan uang yaitu pendapatan dan tingkat harga. 
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Peningkatan pendapatan menyebabkan permintaan uang akan meningkat 

sebaliknya jika pendapatan menurun akan menurunkan permintaan uang. 

Pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan uang. Peningkatan inflasi 

akan meyebabkan permintaan uang bertambah dan sebaliknya. Inflasi berpengaruh 

positif terhadap permintaan uang. 

Penawaran uang sepenuhnya dikontrol oleh Bank Sentral, sehingga jumlah 

uang beredar Autonomous. Guna melihat kerangka likuiditas preferensi dapat 

digunakan analisis perubahan tingkat bunga. Kita dapat melihat beberapa 

perubahan aplikasi yang dapat berguna dalam melihat pengaruh kebijakan moneter 

pada tingkat bunga. Ketika pendapatan meningkat maka permintaan uang 

meningkat dan menyebabkan tingkat bunga meningkat. 

2. Teori Suku Bunga 

a. Teori Klasik 

Menurut kaum klasik bunga merupakan interaksi antara tabungan dan dana 

investasi. Keseimbangan suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara 

penawaran tabungan dan permintaan investasi (Nopirin, 2000).  

Sedangkan Boediono (2001) berpendapat bunga adalah “harga” dari 

(penggunaan) loanable funds. Secara bebas loanable funds diterjemahkan sebagai 

dana investasi atau untuk dipinjamkan. Menurut teori klasik dari tingkat suku 

bunga, makin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi pula keinginan seseorang 

untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank.  

Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin 

tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk investasi juga makin kecil. Alasannya, 
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seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan 

yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus ia bayar 

untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (cost 

of capital). Sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka pengusaha akan 

lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga 

makin kecil.  

Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya tidak ada dorongan 

untuk naik atau turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama 

dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. 
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Gambar 2.5 Teori Bunga Klasik 

            Sumber: Nopirin, 2000 

Keseimbangan tingkat bunga terjadi pada titik i0, di mana jumlah tabungan 

sama dengan investasinya. Apabila tingkat bunga di atas i0 maka jumlah tabungan 

melebihi keinginan pengusaha untuk investasi. Para penabung akan saling bersaing 

untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun 

kembali ke posisi i0. Sebaliknya, apabila tingkat bunga di bawah ini, para 

pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang jumlahnya relatif 
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lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke i1 (Nopirin, 

2000). 

Kenaikan efisiensi produksi misalnya, akan mengakibatkan keuntungan 

yang diharapkan naik. Sehingga pada tingkat bunga yang sama pengusaha bersedia 

meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya, atau untuk dana 

investasi yang lebih besar jumlahnya, pengusaha bersedia membayar tingkat bunga 

yang lebih tinggi. Keadaan ini ditunjukkan dengan pergeseran kurva permintaan 

investasi ke kanan atas, dan keseimbangan tingkat bunga yang baru pada i1 

(Nopirin, 2000). 

b. Teori Suku Bunga Keynes 

Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik. Tingkat bunga 

itu merupakan suatu fenomena moneter. Artinya, tingkat bunga ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan 

mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi 

tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan 

untuk mengadakan investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP (Nopirin, 

2000). Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai full 

employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah 

tingkat upah maupun tingkat harga. Dengan menurunkan tingkat bunga, investasi 

dapat dirangsang untuk meningkatkan produk nasional. Dengan demikian 

setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori keynes 

berperan untuk meningkatkan produk nasional. 
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Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan 

bahwa ada suatu tingkat bunga yang normal. Jika memegang surat berharga pada 

waktu tingkat bunga naik (harga turun) mereka akan menderita kerugian. Mereka 

akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang 

dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang yang dipegang. 

Kedua, sehubungan dengan biaya memegang uang kas. Makin tinggi tingkat 

bunga, makin besar pula biaya memegang uang kas, sehingga keinginan memegang 

uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik. Dari kedua 

penjelasan diatas, dijelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan 

permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan menetukan tingkat bunga. 

Tingkat bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah uang kas yang diminta 

sama dengan penawarannya (Nopirin, 2000). 

3. Teori Inflasi 

a. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas merupakan teori paling tua mengenai inflasi. Teori ini 

menyoroti 2 aspek yang mempengaruhi inflasi, kedua aspek itu adalah jumlah uang 

beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga 

(expectation). Dalam teori kuantitas ini ada 2 hal penting. Pertama, inflasi hanya 

terjadi bila ada penambahan volume jumlah uang beredar (JUB). Kedua, Laju 

inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi 

(harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. 
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b.  Teori Keynes 

Keynes berpendapat bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di 

luar batas kemampuannya. Permintaan masyarakat akan barang-barang selalu 

melebihi jumlah barang yang tersedia (biasa disebut inflatory gap). Inflatory Gap 

tejadi dikarenakan permintaan barang dan jasa di masyarakat pada tingkat harga 

yang berlaku lebih besar dari barang dan jasa yang dihasilkan di masyarakat. 

Efeknya adalah harga-harga akan mengalami kenaikan, hal itu karena permintaan 

total melebihi jumlah barang yang tersedia di pasaran atau masyarakat. Selama 

permintaan dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang 

dihasilkan pada tingkat harga yang berlaku, proses inflasi akan terus berlangsung. 

c.  Teori Strukturalis 

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman di negara-negara Amerika latin. Teori ini memberi tekanan pada 

ketegaran (inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang 

berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari 

perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara 

gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka 

panjang”. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-

negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi :   

• Ketegaran yang pertama berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu 

nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan 

sektor-sektor lain.  
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• Ketegaran yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau 

produksi bahan makanan dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan 

makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan 

pendapatan perkapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri 

cenderung menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat 

selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan untuk memperoleh 

kenaikan upah atau gaji. Kenaiakan upah berarti kenaikan ongkos produksi, 

yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang tersebut. 

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Harrod-Domar 

Setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung 

sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-

barang modal yang telah susut atau rusak. Namun, untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap 

cadangan atau stok modal (Todaro, 2006). Bila diasumsikan ada hubungan ekonomi 

langsung antara besarnya stok modal (K) dengan GDP total (Y). Hubungan ini 

dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal-output (capital-output ratio). 

Setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan 

menghasilkan kenaikan arus output nasonal atau GDP. 

Teori Harrod-Domar dapat diformulasikan sebagai berikut: 

∆𝑌

𝑌
 = 

𝑠

𝑘
 

Persamaan tersebut merupakan versi sederhana dari teori pertumbuhan 

Harrod-Domar, yang menyatakan tingkat pertumbuhan GDP (
∆𝑌

𝑌
) ditentukan secara 



47 
  

bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio modal-output nasional (k). 

Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional berpengaruh positif atau berbanding 

lurus dengan rasio tabungan tetapi berpengaruh negatif atau berbanding terbalik 

terhadap rasio modal output. Jadi setiap perekonomian harus menabung dan 

menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP agar laju pertumbuhan 

perekonomian akan semakin cepat (Sukirno,2006). 

b. Teori Sollow-Swan 

Robert Solow dari MIT dan Trevor Swan dari Australian National 

University secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi 

yang sekarang sering disebut dengan nama model pertumbuhan Neo-Klasik. Seperti 

halnya dengan model Harrod-Domar, model Solow-Swan memusatkan 

perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, 

kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan 

ekonomi. 

Walaupun dalam kerangka umum dari model Solow-Swan mirip dengan 

model Harrod-Domar, tetapi model Solow-Swan lebih “luwes” karena : 

a. Menghindari masalah “ketidakstabilan” yang merupakan ciri warranted rate of 

growth dalam model Harrod-Domar 

b. Bisa lebih luwes digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah distribusi 

pendapatan. 

Keluwesan ini terutama disebabkan oleh karena Solow dan Swan 

menggunakan bentuk fungsi produksi yang lebih mudah dimanipulasikan secara 

aljabar. Dalam model Harrod-Domar, output dan capital dan output dan tenaga 
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kerja masing-masing dihubungkan oleh satu “fungsi produksi” dengan koefisien 

yang tidak bisa berubah, yaitu Qp = hK dan Qn, = nN. Dalam model Neo-Klasik 

dari Solow dan Swan dipergunakan suatu fungsi produksi yang lebih umum, yang 

bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antara capital (K) dan tenaga 

kerja (L). Bentuk fungsi produksi adalah: 

Q = F (K, L) 

Fungsi ini menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan K dan L untuk 

mendapatkan suatu tingkat output. Fungsi produksi semacam ini disebut fungsi 

produksi Neo-Klasik. Dalam menggunakan fungsi semacam inilah Solow dan Swan 

bisa menghindari masalah “ketidakstabilan” dan mengambil kesimpulan-

kesimpulan baru mengenai distribusi pendapatan dalam proses pertumbuhan 

(seperti halnya kaum Klasik). 

Fungsi produksi Neo-klasik yang digunakan dalam teori ini memunculkan 

satu konsekuensi lain yang penting. Konsekuensi ini adalah bahwa seluruh faktor 

yang tersedia, baik berupa K maupun berupa L akan selalu terpakai atau tergunakan 

secara penuh dalam proses produksi. Ini disebabkan karena dengan fungsi produksi 

Neo-Klasik tersebut, berapapun K dan L yang tersedia akan bisa dikombinasikan 

untuk proses produksi, sehingga tidak ada lagi kemungkinan “kelebihan” dan 

“kekurangan” faktor produksi seperti dalam model misalnya, Harrod-Domar. Posisi 

“full employment” ini membedakan model Neo-Klasik. Dengan adanya model 

Keynesian (Harrod-Domar) maupun model Klasik. Jadi jelas bahwa penggunaan 

fungsi produksi Neo-Kalsik sehingga selalu jelas terdapat ”full employment” 
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merupakan ciri utama yang membedakan model ini dengan model-model 

pertumbuhan lain (Sukirno,2006). 

5. Teori Manajemen Likuiditas 

a. Commercial Loan Theory 

Teori ini juga dikenal dengan istilah Productivity Theory of Credit. Teori ini 

menitikberatkan sisi aktiva dari neraca bank. Likuiditas bank menurut teori ini 

dapat terjamin apabila aktiva produktif bank yang terdiri dari kredit jangka pendek 

dicairkan dalam kegiatan usaha yang berjalan secara normal. Apabila bank akan 

memberikan kredit yang lebih panjang hendaknya sumber dana diambil dari modal 

bank dan sumber dana jangka panjang. 

Bank harus hanya memberikan kredit kredit jangka pendek atau self-

liquidating loans, seperti kredit yang digunakan untuk modal kerja usaha untuk 

memproses suatu produksi secara musiman atau bersifat sementara, misalnya 

pertanian. Self liquidating berarti bahwa pemberian pinjaman itu dengan 

mengandung sarana-sarananya sendiri untuk pembayaran kembali (Nopirin, 2000).  

b. Shiftability Theory 

Shiftability theory merupakan teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan 

dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada 

kemampuan bank memindahkan aktivanya ke pada orang lain dengan harga yang 

dapat diramalkan, misalnya dapat diterima bagi bank utnuk berinvestasi pada pasar 

terbuka jangka pendek dalam portofolio aktivanya. Jika dalam keadaan ini sejumlah 

deposan harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, bank hanya 
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tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan 

membayarnya kembali kepada deposannya (Nopirin, 2000). 

c. Anticipated Income Theory 

Teori ini muncul pada dekade 1930-an dan 1940-an, yang dilatarbelakangi 

oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang mengakibatkan terjadinya 

kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan yang diperoleh bank, khususnya 

pada saat terjadi depresiasi ekonomi. 

Teori ini menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat memberikan kredit jngka 

panjang di mana pelunasannya, yaitu cicilan pokok pinjaman dan bunga dapat 

diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya pada waktu yang akan datang sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran kembali nasabah 

akan memberikan cashflow secara teratur yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan likuiditas bank. Teori ini mendorong bank-bank lebih agresif dalam 

memberikan kredit yang berjangka panjang (misalnya kredit rumah, investasi dan 

konsumsi) (Nopirin, 200). 

2.8. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Suku Bunga dengan Permintaan Kredit Pemilikan Rumah 

Permintaan dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Hukum 

permintaan pada dasarnya mengatakan bahwa jika harga barang naik tetapi 

pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut akan turun, dan jika harga 

barang turun tetapi pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut naik. 

Aplikasi hukum permintaan terhadap perkreditan adalah tingkat suku bunga kredit 

yang rendah menunjukkan baiknya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang 
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tinggi menunjukkan menurunnya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat menurun (Mishkin, 2008). 

Hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga barang naik tetapi 

pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut akan turun, dan jika harga 

barang turun tetapi pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut naik. 

Suku bunga merupakan harga dari penggunaan dana yang dipinjamkan. Semakin 

tinggi suku bunga akan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan pinjaman 

kredit, karena masyarakat akan memilih untuk menggunakan dananya untuk 

kebutuhan lain dari pada harus membayar bunga kredit yang tidak dapat di jangkau. 

Sehingga suku bunga berhubungan negatif dengan permintaan kredit pemilikan 

rumah. 

2. Hubungan Inflasi dengan Permintaan Kredit Pemilikan Rumah 

Variabel inflasi memengaruhi jumlah kredit secara tidak langsung tetapi 

melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi melalui 

jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi 

permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh 

perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka 

menengah atau jangka panjang melalui mekanisme penyeimbang sisi penawaran 

dan permintaan di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan 

mempengaruhi biaya modal (cost of capital), yang pada gilirannya akan 

mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen 

dari permintaan agregat.  
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Teori kuantitas uang menjelaskan, saat jumlah uang beredar naik maka harga-

harga akan meningkat dan menimbulkan inflasi. Disaat Inflasi mengalami kenaikan 

membuat berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan permintaan kredit 

turun. Apabila terjadi peningkatan inflasi, bank sentral melakukan kebijakan 

moneter kontraktif seperti mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini 

menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga terutama suku bunga 

kredit akan meningkatkan biaya modal sehingga akhirnya dapat menurunkan 

investasi serta konsumsi terutama di sektor perumahan. 

 
Gambar 2.6 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 

Sumber: Warjiyo, 2004 

Penjelasan mengenai transmisi kebijakan moneter ini menunjukkan inflasi 

memiliki hubungan negatif dengan permintaan kredit. Sehingga inflasi memiliki 

hubungan negatif dengan permintaan kredit pemilikan rumah. 

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Permintaan Kredit Pemilikan 

Rumah 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan permintaan kredit dapat 

dilihat melalui teori the development hypothesis. Teori ini menyebutkan bahwa 

pembangunan sektor finansial berpengaruh penting dalam pembangunan ekonomi. 

Teori ini juga menyatakan ada 2 hubungan kausalitas antara pembangunan sektor 

finansial dan pertumbuhan ekonomi yaitu demand following dan supply leading. 

Demand following yaitu pertumbuhan sektor finansial mengikuti pertumbuhan 
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ekonomi, sedangkan supply leading yaitu sektor finansial senagai pendorong dari 

pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2009). 

Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 

dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan menyebabkan permintaan kredit yang semakin tinggi juga. Jika kondisi 

perekonomian kurang bergairah atau tidak stabil maka permintaan kredit juga akan 

berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan yang positif dengan permintaan kredit pemilikan rumah. 

4. Hubungan Loan to Deposit Ratio dengan Permintaan Kredit pemilikan 

Rumah 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2007). Rasio ini digunakan 

untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa 

suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid 

(illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan 

kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. 
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                                       Gambar 2.7 Kurva Penawaran 

      Sumber: Sukirno, 2004 

 

Hukum penawaran menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang 

makin banyak barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga 

suatu barang semakin sedikit barang yang ditawarkan produsen. 

Bank mempunyai fungsi sebagai intermediasi keuangan (financial 

intermediation).  Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bertujuan mencari 

keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. 

Pendapatan diperoleh dari hasil kegiatan seperti pemberian pinjaman dan 

pembelian surat berharga. Biaya yang dikeluarkan berupa pembayaran bunga dan 

biaya untuk menarik dana masyarakat. Bank mempunyai fungsi sebagai 

intermediasi keuangan (financial intermediation).  Bank menyalurkan dana dari 

unit yang mempunyai kelebihan dana kepada unit yang membutuhkan dana.  

Kredit merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan yang mempunyai 

peran penting bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Bagi masyarakat 

yang menerima, kredit dapat berfungsi untuk modal usaha atau pengadaan barang 

dan jasa. sedangkan bagi lembaga itu sendiri, pemberian kredit akan memberikan 

keuntungan yang didapat dari bunga yang dibebankan kepada debitur. Penawaran 
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kredit dipengaruhi oleh jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat yang disebut 

dengan Dana Pihak Ketiga. Penghimpunan dana (tabungan, deposito, dan giro) oleh 

pihak bank merupakan kegiatan operasional dalam memperoleh dana dari 

masyarakat yang nantinya digunakan sebagai penyediaan dana untuk keperluan 

penyaluran kredit. Semakin besar jumlah penghimpunan dana maka semakin besar 

jumlah kredit yang dapat disalurkan (Mishkin, 2008).     

Bank dapat memenuhi permintaan kredit dari masyarakat apabila mempunyai 

dana yang cukup. Bank yang memiliki kelebihan kapasitas dana akan mudah untuk 

menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Kelebihan dana yang dimiliki bank 

akan memudahkan masyarakat dalam mengajukan kredit di perbankan. Maka 

kelebihan likuiditas yang dimiliki bank maka akan meningkatkan penyaluran kredit 

terutama kredit pemilikan rumah seiring dengan meningkatnya permintaan kredit 

pemilikan rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Loan to 

Deposit Ratio dengan permintaan kredit pemilikan rumah memiliki hubungan 

positif. 

5. Hubungan Kebijakan Loan to Value dengan Permintaan Kredit Pemilikan 

Rumah 

Teori investasi pembangunan perumahan mencoba menjelaskan beberapa 

hal: penetuan harga rumah, penentuan tingkat investasi pembangunan rumah pada 

waktu tertentu, implikasi terhadap harga rumah dan investasi pembangunan 

perumahan apabila terjadi perubahan terhadap permintaan rumah. Investasi 

perumahan bergantung pada harga rumah itu sendiri. Sedangkan harga rumah 

ditentukan interaksi penawaran dan permintaan rumah. Grafik (a) menunjukkan 
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penentuan harga rumah, Grafik (b) menunjukkan bagaimana jumlah rumah baru 

yang akan dibangun. 
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      Gambar 2.8 Harga Rumah dan Kegiatan Membangun Rumah 

      Sumber: Sukirno (2004) 

Permintaan terhadap rumah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

kekayaan dan pendapatan masyarakat, tingkat pengembalian modal dari memiliki 

rumah, pendapatan yang diterima dari aset lain, suku bunga, perkembangan 

penduduk dan pertambahan pendapatan. 

Harga rumah ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran rumah 

seperti yang ditunjukkan grafik (a). Awalnya, permintaan rumah berada dalam 

keseimbangan Eo dan harga rumah P0. Kurva SB dalam grafik (b) menunjukkan 

penawaran rumah baru. Perubahan kurva dalam grafik ditentukan oleh biaya 

membuat rumah. Apabila jumlah rumah yang dibangun makin tinggi biaya per 

unitnya sehingga kurva penawaran akan bergerak kekanan. Harga rumah akan 

menentukan jumlah rumah yang akan dibangun. Pada harga rumah P0 maka jumlah 

rumah yang dibangun sebesar Q0. 
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Berikut penjelasan bagaimana efek dari perubahan faktor yang 

mempengaruhi permintaan rumah akan mempengaruhi harga pasaran rumah dan 

pembangunan rumah, misal pemerintah mendorong lebih banyak kepemilikan 

rumah dengan menurunkan suku bunga pembelian rumah akan merubah posisi 

kurva permintaan dari D0 ke D1. Pada saat bersamaan, suku bunga yang rendah 

membuat biaya membuat rumah turun dan kurva penawaran berubah dari SB ke 

SB1. Grafik (a) menunjukkan kenaikan permintaan terhadap rumah akan 

memindahkan keseimbangan dari E0 menjadi E1 dan berarti harga meningkat dari 

P0 ke P1. Grafik (b) dampak pada jumlah rumah yang dibangun meningkat dari Q0 

menjadi Q1. Dari penjelasan teori ini, dapat dilihat bagaimana pengaruh 

pelonggaran kebijakan loan to value terhadap permintaan KPR. Pelonggaran 

kebijakan loan to value membuat uang muka yang dibayarkan menjadi lebih ringan 

saat mengangsur rumah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan 

dari KPR serta dapat menjadi stimulus industri properti untuk menambah jumlah 

rumah yang mereka jual. Sehingga pelonggaran kebijakan loan to value 

berhubungan positif dengan permintaan kredit pemilikan rumah.  

Zumpano, et al dalam Wong, et al  (2014) menyatakan bahwa rendahnya rasio 

loan to value (LTV) akan berdampak pada tingginya uang muka yang dibayarkan, 

sehingga membuat konsumen mengurangi kemampuan konsumen untuk 

mengambil pinjaman serta menurunkan permintaan akan pinjaman perumahan. 

Arindam dan Asish Saha (2009) berpendapat bahwa penetapan rasio loan to 

value (LTV) yang dilakukan otoritas moneter berpengaruh terhadap permintaan 

kredit pada bank umum. Jika rasio LTV diberlakukan ketat (rasio LTV rendah), 
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maka akan menjadi kendala bagi masyarakat umum terutama masyarakat 

berpenghasilan menengah kebawah sehingga akan mempengaruhi kemampuan 

melunasi pinjaman yang berdampak pada volume penjualan perumahan. 

Dapat disimpulkan hubungan antara kebijakan loan to value dengan 

permintaan kredit pemilikan rumah memiliki hubungan yang positif. Apabila 

kebijakan loan to value diberlakukan ketat (rasio LTV rendah) maka permintaan 

kredit pemilikan rumah turun, sebaliknya apabila kebijakan loan to value 

dilonggarkan (rasio LTV tinggi) maka permintaan kredit pemilikan rumah 

meningkat. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Hamh, et al (2011) melakukan penelitian tentang evaluasi kerangka 

kebijakan makroprudensial di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan elastisitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

makroprudensial dapat membatasi pertumbuhan kredit selama fase booming hasil 

penelitian ini juga menunjukkan pemberlakuan kebijakan makroprudensial seperti 

LTV, DTI, buffer dapat mengurangi resiko kredit secara signifikan. 

Lim, et al (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan 

makroprudensial dalam mengurangi prosiklikalitas kredit. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  regresi data panel. Hasil penelitian ini 

menunjukkan sebagian besar instrumen kebijakan makroprudensial berpengaruh 

secara signifikan dalam mengurangi prosiklikalitas kredit seperti: LTV, DTI, 

buffer, GWM LDR. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan 
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makroprudensial sangat bergantung pada tipe shock pada sektor finansial negara 

bersangkutan. 

Ozturk, et al (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan rumah di Turki. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ordinary least square. Hasil studi menunjukkan 

pendapatan perkapita, inflasi dan suku bunga berhubungan positif dengan 

permintaan rumah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor demografi seperti 

tingkat urbanisasi tidak berhubungan dengan permintaan rumah. 

Budi (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan rumah sederhana di kota Semarang. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa harga rumah, pendapatan konsumen, suku bunga, serta 

harga sewa berpengaruh terhadap permintaan rumah sederhana.penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa jarak antara lokasi rumah dengan pusat bisnis tidak 

berpengaruh terhadap permintaan rumah. 

Wimanda, et al (2012) melakukan penelitian tentang penerapan kebijakan 

makroprudensial di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah event analysis, 

vector auto regression dengan variabel eksogen (VARX). Hasil studi menunjukkan 

kebijakan makroprudensial yang ditempuh Bank Indonesia sebagian besar efektif, 

baik melalui event analysis maupun uji ekonometrik (VARX). Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kebijakan loan to value (LTV) efektif dalam menurunkan laju 

pertumbuhan kredit properti. 
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Zein (2013) melakukan penelitian tentang instrumen-instrumen keuangan 

dan fiskal sebagai pengendali pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah vector auto regression (VAR). 

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan loan to value berpengaruh pada nasabah 

yang baru mengajukan kredit perumahan, sedangkan inflasi dan suku bunga 

berpengaruh pada konsumen yang sedang dalam pelunasan kredit perumahan. 

Bekmez, et al (2014) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan rumah di Turki, Hongaria dan Inggris. Alat analisis 

yang digunakan yaitu vector auto regression (VAR). Hasil penelitian menunjukkan 

GDP, inflasi, suku bunga berpengaruh terhadap permintaan rumah, sedangkan 

tingkat pengganguran pada jangka pendek berpengaruh pada positif pada 

permintaan rumah serta berpengaruh negatif pada jangka panjang. 

Dianria (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan loan to 

value, inflasi, suku bunga kredit dan loan deposit ratio (LDR) terhadap penyaluran 

kredit pemilikan rumah di Lampung periode 2010 hingga 2014. Metode penelitian 

yang digunakan adalah ordinary least square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan 

inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap kredit pemilikan rumah, loan 

to deposit ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap kredit pemilikan rumah. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan loan to value tidak berhasil menekan 

jumlah penyaluran kredit pemilikan rumah di provinsi Lampung. 

Dewi (2016) melakukan penelitian tentang analisis permintaan kredit 

pemilikan rumah. Metode penelitian yang digunakan adalah ordinary least square 

(OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga dan pertumbuhan 
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ekonomi berpengaruh signifikan tehadap permintaan kredit pemilikan rumah. 

Sedangkan inflasi dan kebijakan loan to value tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. 

Tabel 2.4 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/Judul/Tahun Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Macroprudential Policies 

In Open Emerging 

Market (Hamh, et al, 

2011) 

CAR, 

Inflasi, 

GDP, Suku 

Bunga, 

LTV, DTI, 

Buffer 

Pendekatan 

Elastisitas 
• Kebijakan 

makroprudensial 

dapat membatasi 

pertumbuhan 

kredit selama fase 

booming. 

• Pemberlakuan 

kebijakan 

makroprudensial 

seperti LTV, 

DTI, buffer dapat 

mengurangi 

resiko kredit 

secara signifikan. 

2. Macroprudential 

Policey: What 

Insrtument and How to 

Use Them? Lesson From 

Country Experience 

(Lim, et al, 2011) 

LTV,DTI, 

Buffer, 

GWM 

LDR, 

GDP, Suku 

Bunga 

Regresi 

Data Panel 
• Sebagian besar 

instrumen 

kebijakan 

makroprudensial 

berpengaruh 

secara signifikan 

dalam 

mengurangi 

prosiklikalitas 

kredit seperti: 

LTV, DTI, 

buffer, GWM 

LDR. 

• Efektivitas 

kebijakan 

makroprudensial 

sangat 

bergantung pada 

tipe shock pada 

sektor finansial 

negara 

bersangkutan. 
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3. The Determinants of 

Housing Sector in 

Turkey: An Empirical 

Analysis (Nurettin 

Ozturk, 2009) 

GDP per 

Kapita, 

Inflasi, 

Koefisien 

Gini, Suku 

Bunga, 

Urbanisasi, 

Rasio M2 

terhadap 

GDP 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

• GDP per Kapita, 

Inflasi dan Suku 

Bunga 

berhubungan 

positif dengan 

permintaan 

rumah. 

• Faktor demografi 

seperti tingkat 

urbanisasi tidak 

berhubungan 

dengan 

permintaan 

rumah. 

4.  Analisis Permintaan 

Rumah Sederhana di 

Kota Semarang (Mulyo 

Budi .S., 2009) 

Pendapatan 

konsumen, 

Harga 

rumah, 

Suku 

Bunga, 

Harga 

sewa, CBD 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

• Harga rumah, 

pendapatan 

konsumen, suku 

bunga, serta 

harga sewa 

berpengaruh 

terhadap 

permintaan 

rumah sederhana. 

• jarak antara 

lokasi rumah 

dengan pusat 

bisnis (CBD) 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

permintaan 

rumah sederhana. 

5. Studi Penerapan 

Kebijakan 

Makroprudensial di 

Indonesia: Evaluasi dan 

Analisa Integrasi 

Kebijakan Bank 

Indonesia (Wimanda, et 

al, 2012) 

LTV, 

GWM 

LDR, Net 

Open 

Position 

(NOP), Six 

Month 

Holding 

(SMH) 

VARX, 

event 

analysis 

• Kebijakan LTV 

efektif dalam 

menurunkan laju 

pertumbuhan 

kredit sektor 

properti. 

6. Pengaruh Loan to Value 

dan Shock Variabel 

Makroekonomi 

Terhadap Pertumbuhan 

Industri Properti 

Kredit 

Perumahan, 

Suku 

Bunga, 

Inflasi, 

Vector Auto 

Regression 

(VAR) 

• Kebijakan loan 

to value (LTV) 

berpengaruh 

pada nasabah 

yang baru 
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Indonesia (Lokot Zein 

Nasution, 2013)   

LTV, 

Indeks 

Harga 

Properti 

Residensial 

mengajukan 

kredit 

perumahan, 

sedangkan inflasi 

dan suku bunga 

berpengaruh 

pada konsumen 

yang sedang 

dalam pelunasan 

kredit 

perumahan. 

7. A Dynamic Analysis on 

Determining of Husing 

Demand: A Comparation 

for Turkey, Hungary and 

UK (Selahatin Bekmez, 

et al, 2014)  

GDP, JUB, 

Inflasi, 

Tingkat 

Penggagur

an 

Vector Auto 

Regression 

(VAR) 

• GDP, inflasi, 

suku bunga 

berpengaruh 

terhadap 

permintaan 

rumah, 

sedangkan 

tingkat 

pengganguran 

pada jangka 

pendek 

berpengaruh 

pada positif pada 

permintaan 

rumah serta 

berpengaruh 

negatif pada 

jangka panjang. 

8. Analisis Pengaruh 

Kebijakan Loan to 

Value, Infasi, Suku 

Bunga Kredit dan Loan 

Deposit Ratio Terhadap 

Penyaluran Kredit 

Pemilikan Rumah 

Provinsi Lampung 

Periode: 2010:01-

2014:09 (Princes 

Dianria.M., 2016) 

Inflasi, 

Suku 

Bunga 

Kredit, 

LDR, 

LTV, 

Kredit 

pemilikan 

Rumah 

(KPR) 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

• Inflasi dan suku 

bunga kredit 

berpengaruh 

negatif terhadap 

KPR, LDR 

berpengaruh 

positif terhadap 

KPR, kebijakan 

LTV tidak 

berhasil menekan 

jumlah 

penyaluran KPR 

di provinsi 

Lampung. 

9. Analisis Permintaan 

Kredit Pemilikan Rumah 

(Studi Kasus Bank 

Suku 

Bunga, 

Inflasi, 

Ordinary 

Least 
• Suku bunga dan 

pertumbuhan 

ekonomi 
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Tabungan Negara) (Rr. 

Anggraini Puspa Dewi, 

2016) 

Pertumbuh

an 

Ekonomi, 

LTV, KPR  

Square 

(OLS) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

permintaan KPR, 

inflasi dan 

dummy LTV 

tidak signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

permintaan KPR. 

 

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana: 

1. Penelitian ini melihat pengaruh pelonggaran kebijakan rasio loan to value yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. 

2. Alat analisis yang digunakan berupa ordinary least square seperti yang 

digunakan dalam penelitian oleh Dianria (2015) dan Dewi (2016). 

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, dimana: 

1. Objek penelitian ini berada di provinsi Jawa tengah 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari periode Triwulan 1 2008 

hingga Triwulan 1 2017. 

2.10. Kerangka Penelitian dan Hipotesis 

Hukum permintaan pada dasarnya mengatakan bahwa jika harga barang naik 

tetapi pendapatan tetap maka jumlah barang yang diminta  akan turun dan jika harga 

barang turun tetapi pendapatan tetap maka permintaan akan barang tersebut naik. 

Aplikasi hukum permintaan terhadap perkreditan adalah tingkat suku bunga kredit 

yang rendah menunjukkan baiknya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, tingkat suku bunga yang 
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tinggi menunjukkan menurunnya kondisi perekonomian, sehingga kredit yang 

diminta oleh masyarakat menurun (Mishkin, 2008). 

Inflasi memengaruhi jumlah kredit secara tidak langsung tetapi melalui 

mekanisme transmisi kebijakan moneter. Teori kuantitas uang menjelaskan, saat 

jumlah uang beredar naik maka harga-harga akan meningkat dan menimbulkan 

inflasi. Disaat Inflasi mengalami kenaikan membuat berkurangnya daya beli 

masyarakat dan menyebabkan permintaan kredit turun. Apabila terjadi peningkatan 

inflasi, bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif seperti mengurangi 

jumlah uang beredar. Kebijakan ini menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan 

suku bunga terutama suku bunga kredit akan meningkatkan biaya modal sehingga 

akhirnya dapat menurunkan investasi serta konsumsi terutama di sektor perumahan.  

Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 

dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan menyebabkan permintaan kredit yang semakin tinggi juga. Jika kondisi 

perekonomian kurang bergairah atau tidak stabil maka permintaan kredit juga akan 

berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki 

hubungan yang positif dengan permintaan kredit pemilikan rumah. 

Loan to Deposit Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2007). Rasio ini digunakan 
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untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa 

suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau reatif tidak likuid 

(illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan 

kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. Bank yang memiliki kelebihan 

kapasitas dana akan mudah untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. 

Kelebihan dana yang dimiliki bank akan memudahkan masyarakat dalam 

mengajukan kredit di perbankan. Maka kelebihan likuiditas yang dimiliki bank 

maka akan meningkatkan penyaluran kredit terutama kredit pemilikan rumah 

seiring dengan meningkatnya permintaan kredit pemilikan rumah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara Loan to Deposit Ratio dengan permintaan 

kredit pemilikan rumah memiliki hubungan positif. 

Arindam dan Asish Saha (2009) berpendapat bahwa penetapan rasio loan to 

value (LTV) yang dilakukan otoritas moneter berpengaruh terhadap permintaan 

kredit pada bank umum. Jika rasio LTV diberlakukan ketat (rasio LTV rendah), 

maka akan menjadi kendala bagi masyarakat umum terutama masyarakat 

berpenghasilan menengah kebawah sehingga akan mempengaruhi kemampuan 

melunasi pinjaman yang berdampak pada volume penjualan perumahan. 

Dapat disimpulkan hubungan antara kebijakan loan to value dengan 

permintaan kredit pemilikan rumah memiliki hubungan yang positif. Apabila 

kebijakan loan to value diberlakukan ketat (rasio LTV rendah) maka permintaan 

kredit pemilikan rumah turun, sebaliknya apabila kebijakan loan to value 
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dilonggarkan (rasio LTV tinggi) maka permintaan kredit pemilikan rumah 

meningkat. 

 
Gambar 2.9 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka 

hipotesis yang merupakan dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah 

adalah : 

Ha1 =  Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pemilikan 

rumah. 

Ha2 =  Inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. 

Ha3 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah. 

Ha4 = Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah. 

Ha5 = Kebijakan loan to value berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suku bunga dasar kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. Ketika suku bunga dasar kredit 

mengalami kenaikan, maka permintaan kredit pemilikan rumah akan 

menurun. Sebaliknya, jika suku bunga dasar kredit turun, maka permintaan 

kredit pemilikan rumah meningkat. 

2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pemilikan rumah di 

Jawa Tengah. Ketika inflasi mengalami kenaikan, maka kredit pemilikan 

rumah akan mengalami penurunan. Sebaliknya ketika inflasi mengalami 

penurunan, maka permintaan kredit pemilikan rumah akan meningkat. 

3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, 

maka permintaan kredit pemilikan rumah meningkat. Sebaliknya, ketika 

pertumbuhan ekonomi menurun, maka permintaan kredit pemilikan rumah 

menurun. 

4. Loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah di Jawa Tengah. Ketika Loan to deposit ratio mengalami 

kenaikan, maka permintaan kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah 
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meningkat. Sebaliknya, ketika  Loan to deposit ratio mengalami penurunan, 

maka permintaan kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah menurun. 

5. Kebijakan Loan to value tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

kredit pemilikan rumah di Jawa Tengah. Kebijakan moneter lebih 

berpengaruh terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Bank Indonesia perlu mengkaji ulang instrumen kebijakan makroprudensial 

selain loan to value untuk meredam resiko sistemik yang mungkin timbul 

akibat pertumbuhan kredit pemilikan rumah. 

2. Bank Indonesia sebagai pemegang kontrol kebijakan moneter, diharapkan 

untuk menjaga stabilitas makroekonomi dengan mengendalikan inflasi serta 

menjaga tingkat suku bunga acuan sehingga daya beli masyarakat terjaga 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar pertumbuhan kredit 

pemilikan rumah dapat meningkat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti faktor-faktor yang membuat 

kebijakan loan to value tidak berdampak pada permintaan kredit pemilikan 

rumah agar dapat menggambarkan pengaruh faktor-faktor yang membuat 

kebijakan loan to value tidak berdampak pada permintaan kredit pemilikan 

rumah di Jawa Tengah.   
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