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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan bisnis properti di Indonesia semakin pesat seiring 

dengan kemajuan perekonomian Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya 

pembangunan perumahan, apartemen, hotel, rumah, ruko, pusat perbelanjaan, 

dan pusat perkantoran (Rusteliana, 2014). Pertumbuhan bisnis properti ini 

dibarengi dengan meningkatnya kredit konsumsi masyarakat termasuk 

disektor properti.Berdasarkan(Heratri, 2015), yang menyatakan bahwa sejak 

tahun 2011 industri properti terus menunjukkan tren peningkatan terutama 

pada sektor kredit konsumsi. Pertumbuhan sektor tersebut didominasi oleh 

kredit pemilikan rumah, yang mencapai angka 33,12% (yoy) melebihi 

pertumbuhan agregat sebesar 24,4% (yoy). 

Pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan yang signifikan pada 

tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2013. Pertumbuhan kredit yang 

sangat tinggi yaitu pada segmen flat dan apartemen. Bulan Mei 2013 kredit 

pemilikan flat/apartemen tumbuh sebesar 87,4% dibandingkan pada bulan 

yang sama pada tahun sebelumnya. Antara tahun 2011 sampai 2013, harga 

properti residensial meningkat sebesar 30% per tahun. Artinya, harga properti 

tidak mengalami tren penurunan yang signifikan pada tahun tersebut. 

Sementara itu pertumbuhan kredit perumahan relatif stabil. 

Januari 2011  KPR untuk tipe > 70 m2mencapai 35,0%, dibulan yang 

sama tahun 2012 mengalami kenaikan mencapai 47,2%. 
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KPR tipe >70m² sempat mengalami penurunan di bulan Maret sampai dengan 

Juni 2013 dan mengalami tren meningkat di bulan Juli sebesar 25,5%. 

Sedangkan untuk pertumbuhan KPR tipe >70m² di bank Syariah tahun 2014 

mengalami peningkatan sebesar Rp 79.817,00 dan tahun 2015 mengalami 

perlambatan sebesar Rp 77.167,00. Selain itu, dari sisi posisi pergerakan 

saham perumahan yang mengalami penurunan. Saham dibidang properti 

secara mayoritas selama tiga bulan terakhir mengalami penurunan 8,9%, nilai 

tukar yang mengalami depresiasi sampai menembus Rp 13.570,00 di ikuti 

dengan kenaikan suku bunga kreditdi triwulan III 2016 15,92% (Badan Pusat 

Statistik, 2016). Tentunya akan menambah besar resiko gagal bayar bagi 

kredit perumahan dan tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.  

Bercermin dari krisis global di Amerika Serikat pada tahun 2008 akibat 

dari subprime mortgage yaitu adanya pemberian kredit yang tidak kredibel oleh 

perbankan kepada debitur sehingga menimbulkan gelembung di sektor properti 

dan menimbulkan dampak yang sistemik di negara lain, termasuk Indonesia.Hal 

ini menyebabkan stabilitas dan sistem keuangan memburuk. Bagi pihak otoritas 

yaitu BI, krisis menjadi catatan penting dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan 

yang telah diterapkan. Menjaga pertumbuhan perekonomian di Indonesia agar 

tetap berada pada momentum yang positif maka diperlukan upaya meningkatkan 

pembiayaan denganmendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan baik 

bank konvensional maupun bank Syariah. 

Makroprudensial mulai dikenalkan sejak krisis di tahun 1990-an. 

Kebijakan ini dinilai lebih menyeluruh. Oleh karena itu dalam memperbaiki 
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perekonomian Indonesia pasca krisis 2008, Bank Indonesia semakin fokus pada 

kebijakan makroprudensial ini(Bank Indonesia, 2014). Kebijakan makroprudensial 

ada enam tahapan yaitu monitoring sistem keuangan, identifikasi risiko, penilaian 

risiko, pemberian sinyal risiko, desain dan implementasi kebijakan hingga evaluasi 

akhir atas efektivitas kebijakan yang diambil. 

Berkaca dari krisis ekonomi pada tahun 2008 akibat dari hancurnya 

industri properti dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

mungkin akan ditimbulkan dalam penyaluran kredit, Bank Indonesia melalui 

penyesuaian terhadap kebijakan makroprudensial dengan menggunakan 

instrumennya yaituLoan to Value danFinancing to Valueyang dilakukan 

secara proporsional dan terukur. Saat properti mengalami permintaan yang 

tinggi dan memiliki kemungkinan akan terjadinya economic bubble, LTV dan 

FTV berguna untuk menurunkan permintaan tersebut dengan cara melakukan 

pengetatan rasio LTV dan FTV. Ketika,propertimelemah keduanya dapat 

menjadi penggenjot pertumbuhan properti dengan melakukan pelonggaran 

pada rasio keduanya.        

Loan to Value danFinancing to Value merupakan rasio antara nilai kredit 

yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat 

pemberian kredit berdasarkan harga penilaian terakhir (Bank Indonesia, 2013). 

Dalam aturan disebutkan, untuk  rasio di perbankan konvensional kredit rumah 

pertama tipe 70m² ke atas akan dikenakan LTV maksimal 70%, rumah kedua 

60%, rumah ketiga dan seterusnya 50%. PerbankanSyariah, kredit rumah pertama 
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tipe 70m² ke atas dikenakan FTV maksimal 80%, rumah kedua 70%, rumah 

berikutnya 60%.  

Tujuan pembatasan rasio LTV dan FTV untuk menjaga stabilitas sistem 

keuangan terutama di sektor kredit properti, karena permintaan kredit tinggi dan 

harga properti yang sangat tinggi merupakan salah satu risiko yang perlu 

dicermati. Di sisi lain, penarapan LTV dan FTV bertujuan untuk memberikan 

kesempatan besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah untuk 

memperoleh rumah yang layak huni serta meningkatkan aspek perlindungan 

konsumen disektor properti. Instrumen ini akan senantiasa dirubah oleh Bank 

Indonesia sesuai dengan fenomena yang terjadi dan kebutuhan ekonomi. LTV 

dan FTV sudah mengalami beberapa kali perubahan akibat dari fluktuasi 

pertumbuhan properti. 

(Mankiw, 2014) menyatakan bahwa dalam teori permintaan (law of 

demand), permintaan suatu barang akan mengalami penurunan ketika harga 

barang tersebut mengalami kenaikan. Namun di teori ini tidak berlaku untuk 

properti. Harga properti semakin tahun semakin tinggi dibarengi dengan 

semakin tinggi pertumbuhan dari properti itu sendiri. Menurut Maisarah 

(2015), harga properti tidak mengalami penurunan disebabkan karena 

beberapa alasan, yaitu : Pertama, orientasi masyarakat Indonesia dan asing 

untuk investasi properti cukup tinggi, sehingga harga yang semakin naik tidak 

menyurutkan para investor untuk membeli properti di Indonesia. Kedua, 

demografi di Indonesia yang semakin naik mendorong terciptanya kebutuhan 

yang semakin besar terhadap konsumsi termasuk permintaan rumah.  
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Kenaikan pertumbuhan properti yang agresif meyebabkan 

kekhawatiran bagi pemerintahan khususnya Bank Indonesia, terhadap risiko 

bubble ekonomi. Pertengahan tahun 2013, BI melakukan revisi terhadap rasio 

LTV dan FTV dengan melakukan pengetatan tepatnya pada tanggal 24 

September 2013. Tujuannya meminimalisir demandpembelian properti 

melalui perbankan konvensional dan Syariah. Pengetatan yang dilakukan pada 

September 2013 membuahkan hasil yang signifikan. Penyaluran kredit 

properti mengalami penurunan walaupun sempat mengalami kenaikan di tahun 

2014 mencapai 25,86%. Namun sampai kuartal IV tahun 2015 pertumbuhan 

kredit properti semakin menurun (Budiyanti, 2015). 

September 2015 Bank Indonesia menerbitkan surat edaran baru 

Peraturan Bank Indonesia No. 17/10/PBI/2015 tentang rasio Loan to Value 

dan rasio Financing to Value untuk kredit pemilikan rumah dan uang muka 

untuk kredit kendaraan bermotor. 

 
Gambar 1.1. 

Perkembangan Kredit Properti tahun 2012-2015 
Sumber :Bank Indonesia, 2015 
 
       Pelonggaran rasio LTV dan FTV ini juga diharapkan bisa membantu 

menekan rasio pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah.  

2012 2013 2014 2015

Total Kredit (Rp Trilliun) 184.278 213.131 268.238 305.957
Pertumbuhan Kredit (%) 26.56 15.66 25.86 14.06
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Jika pembiayaan naik pembaginya lebih besar, NPL diharapkan bisa menurun. 

Penelitian (Hahm, 2011), tentang efektivitas penggunaan instrumen kebijakan 

makroprudensial di Korea Selatan menunjukkan bahwa Loan to Value (LTV), 

LDR dan GWM efektif untuk mengurangi siklus kredit. Bank merupakan 

sumber institusi penting dan utama dalam pembiayaan eksternal suatu bisnis 

dibanyak negara. Bahkan peran yang lebih besar lagi yaitu dapat membantu 

meningkatkan perekonomian suatu negara termasuk di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia(Mishkin, 2001). Saat ini peran tersebut tidak 

hanya dimonopoli oleh perbankan konvensional, tetapi perbankan Syariah 

sebagaiperbankan yang belum lama berkembang, telah turut menyumbangkan 

kiprahnya dalam perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengulas pengaruh dan efektivitas 

LTV dan FTV di Indonesia maka penulis mengangkat judul “Analisis 

Pengaruh Loan to Value danFinancing to Value terhadap Permintaan 

KreditPemilikan Rumah di Indonesia”. 

B. Batasan Masalah 

Kebijakan LTV atau FTV ini ditujukan untuk lebih meningkatkan 

aspek kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit properti. Hal ini juga telah 

mempertimbangkan ketika pertumbuhan kredit di sektor properti di Indonesia 

meningkat dan juga mempertimbangkan ketika penyaluran kredit melemah. 

Ketika BI melakukan pelonggran LTV dan FTV juga dibarengi dengan 

controling variabel makroekonomi melalui IPI, suku bunga kredit dan bagi 
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hasil. Sesuai dengan gambar 1.2yang akan digunakan yaitu tahap enam pada 

elemen dua, yaituevaluasi efektivitas kebijakan.  

 

                               Elemen 2   

   

 

Elemen 1 Survaillance 

 

 

   

Gambar 1.2. 
Alur Kerangka Kebijakan Makroprudensial 

Sumber : Harun, (2013) 

C. Rumusan Masalah 

Loan to Value dan Financing to Valuemerupakan instrumen kebijakan 

yang dikeluarkan oleh otoritas. Bank Indonesia menggunakan pendekatan 

counter cyclical, yaitu melakukan pengetatan regulasi dalam kondisi 

permintaan kredit yang tinggi untuk menjaga perekonomian tetap produktif 

dan mampu menghadapi tantangan disektor keuangan dimasa yang akan 

datang.Bank Indonesia menyadari bahwa ketika pelonggaran LTV dan 

FTVakan berpotensi peningkatan eksposur risiko kredit. Disisi lain, ketika 

pengetatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) cenderung mengalami 

trend menurun baik pada perbankan Syariah maupun perbankan konvensional. 
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Tinggi rendahnya permintaan kredit disektor perumahan tidak lepas dari 

pengaruh indikator makroekonomi yaitu IPI, suku bunga kredit dan bagi hasil. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu analisis pengaruh instrumen 

kebijakan yang telah ditetapkan pada perbankan. Dengan demikian penelitian 

ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 

1. Apakahindikator makroekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah (KPR) di Indonesia? 

2. Apakah Loan to Value dan Financing to Valueberpengaruh terhadap 

permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indikator 

makroekonomiterhadap permintaan kredit pemilikan rumah (KPR)di 

Indonesia. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Loan to Value dan Financing to 

Value terhadap permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Bank Indonesia 

(BI) sebagai refrensi dan bahan evaluasi bagi pembagian kebijakan dalam 

rangka mengukur pengaruh instrumen makroprudensial yaitu Loan to Value 

(LTV)dan Financing to Value (FTV) dan pengaruh variabel makroekonomi 

terhadap permintaan KPR di Indonesia. 




