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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keynes. 

Teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa “pengeluaran 

seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. 

Semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak tingkat 

konsumsi dan tingkat tabungannya. Sebaliknya, apabila tingkat pendapatan 

seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk 

konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol (0). Dalam teori Keynes 

menggunakan hipotesis pendapatan absolut yang pada intinya menjelaskan 

bahwa ketika konsumsi seseorang secara absolut ditentukan oleh tingkat 

pendapatan, kalau ada faktor lain yang juga menentukan maka menurut 

Keynes semuanya tidak terlalu berpengaruh.  

Terdapat tiga dasar dalam teori ini yaitu; konsumsi meningkat 

apabila pendapatan meningkat, akan tetapi besarnya peningkatan konsumsi 

tidak sebesar pendapatan. MPC antara nol dan satu kemudian perubahan 

konsumsi selalu diatas 50% dari besarnya perubahan pendapatan 

(0,5<MPC<1). APC akan turun apabila pendapatan naik, karena 

peningkatan pendapatan selalu lebih besar daripada peningkatan konsumsi, 

sehingga pada setiap kenaikan pendapatan tabungan juga akan meningkat. 

Dan yang terakhir pendapatan adalah determinan (faktor penentu utama) 

dari konsumsi, faktor lain tidak dianggap berarti. 
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2. Teori Penawaran Kredit. 

Dalam pasar kredit, penawaran kredit ditentukan oleh jumlah 

kredit dan harga dari kredit yaitu tingkat suku bunga. Selain itu, 

penawaran kredit dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti kondisi 

internal perbankan serta efisiensi perbankan.  

 

Gambar 2.1. 
Kurva Penawaran Kredit 

Sumber : Sadono, (1999) 
 

Kurva penawaran kredit bergerak dari kiri bawah ke kanan atas atau 

sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Berdasarkan kondisi tersebut 

maka kurva penawaran memiliki kemiringan/slope positif. Maka apabila 

tingkat suku bunga rendah maka jumlah dana pinjaman yang ditawarkan 

juga semakin rendah. Model kredit dalam sistem perbankan menurut 

Melitz dan Pardue dirumuskan sebagai berikut :  

SK = g (S, ic, ib, BD) 

Keterangan : 

SK = jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank 

S    = kendala-kendala yang dihadapi bank  

ic   = tingkat suku bunga kredit di bank  
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ib   = biaya opurtunitas meminjam uang 

BD   = biaya deposito bank  

Berdasarkan teori Militz dan Pardue, penerapan aturan kebijakan 

Loan to Value pada penyaluran kredit properti khususnya kredit pemilikan 

rumah (KPR) merupakan kendala yang dihadapi bank dalam memberikan 

kredit kepada nasabah. Aturan tersebut membatasi bank dalam 

memberikan pinjaman terhadap nilai agunan sehingga menjadi kendala 

dalam bank memberikan kredit. Penawaran kredit bank memiliki 

hubungan positif terhadap kendala-kendala yang dihadapi bank. Hal ini 

dapat diaplikasikan bahwa apabila Loan to Value meningkat maka 

pinjaman yang diberikan bank semakin meningkat atau dengan kata lain 

bank memberikan pinjaman kredit pemilikan rumah (KPR) semakin 

meningkat.  

Dapat disimpulkan bahwa  Loan to Value memiliki hubungan 

terhadap penawaran kredit sehingga mempengaruhi keputusan bank dalam 

memberikan kredit pemilikan rumah. Selain itu, berdasarkan teori Militz 

dan Pardue tingkat suku bunga kredit bank memiliki pengaruh positif 

terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank adalah jangka waktu kredit. 

Jangka waktu kredit menentukan tingkat suku bunga yang dikenakan 

untuk nasabah. Hal ini disebabkan risiko yang ditanggung peminjam akan 

semakin besar apabila jangka waktu peminjam bertambah panjang. 

Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka tingkat suku 
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bunga yang dikenakan juga semakin meningkat. Dalam hal ini dapat 

dikaitkan bahwa, jangka waktu kredit memiliki pengaruh terhadap 

penawaran kredit melalui tingkat suku bunga kredit.   

3. Investasi Residensial. 

Kredit pemilikan rumah (KPR) termasuk kredit konsumtif dengan 

penyaluran untuk individu. KPR dapat bertujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan primer sebagai kebutuhan tempat tinggal dan spekulasi sebagai 

investasi. 

 

Gambar 2.2. 
Hubungan Rumah Baru dengan Penyaluran KPR 

Sumber : Mankiw, (2000) 
 

Berdasarkan gambar 2.2 dapat dilihat bahwa kenaikan harga 

rumah menyebabkan permintaan akan rumah menjadi lebih banyak. Hal 

ini mendorong pembangunan rumah baru sehingga jumlah rumah yang 

dibangun menjadi meningkat. Peningkatan harga rumah juga 
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mempengaruhi penyaluran kredit khususnya kredit pemilikan rumah 

(KPR). Peningkatan permintaan perumahan menyebabkan permintaan 

kredit pemilikan rumah (KPR) mengalami peningkatan. Apabila harga 

rumah naik maka permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) juga semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan KPR merupakan sumber pembiayaan dari 

perbankan yang dapat dipergunakan dalam melakukan pembelian rumah. 

Kenaikan harga rumah menyebabkan penyediaan dana untuk pembelian 

rumah juga lebih besar sehingga diperlukan sumber pembiayaan seperti 

KPR dalam meringankan pembelian rumah.  

B. Landasan Konsep 

1. Operasional Bank. 

Lembaga keuangan bernama bank bukan sesuatu yang asing lagi 

bagi masyarakat. Keberadaan bank memiliki fungsi yang besar di kalangan 

masyarakat. Jika dulu bank hanya dikenal bagi pihak-pihak yang ingin 

menabung sebagian uangnya, saat ini fungsi bank dan kegiatan operasional 

bank semakin beragam. Mulai dari menstransfer dana secara real time 

antar rekening, pembayaran dan penerimaan gaji, pembayaran terhadap 

barang dan jasa, sampai melakukan investasi. Bank sekarang tidak hanya 

dimiliki oleh pemerintah namun juga pihak-pihak swasta, baik bank 

konvensional maupun bank Syariah.  

Bank konvensional menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 yaitu, bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 
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lintas pembayaran.Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional 

yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan 

bank Syariah adalah lembaga keuangan Syariah yang tugas pokoknya 

memberikankredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

Syariah Islam. Akad yang dijalankan dalam bank Syariah secara umum 

ada beberapa yaitu, mudharobah, musyarakah, ijarah, istisnah. 

Kegiatan operasional bank secara umum yaitu penghimpun dana 

dengan cara mengeluarkan berbagai produk keuangan, pemberian kredit 

ataupun pembiayaan diberikan dengan berbagai produk, mulai dari kredit 

pemilikan rumah (KPR) sampai kredit tanpa agunan, pemindahan dana 

berupa transfer antar daerah ataupun pengiriman uang ke luar negeri dan 

yang terakhir penyimpan barang dan surat berharga. 

2. Kebijakan Makroprudensial. 

Kebijakan makroprudensial sudah diterapkan di dunia sejak lama 

yang pada akhirnya membentuk definisi-definisi dengan banyak versi. 

Definisi kebijakan makroprudensial versi IMF (2011) adalah kebijakan 

yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan 

secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik. 

Secara garis besar menurut Bank Indonesia (BI) bahwa kebijakan 

makroprudensial yang menjadi tugas utama BI adalah seluruh upaya yang 

dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, ketika 
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risiko instabilitas sistem keuangan berasal dari tekanan inflasi dan 

volitalitas nilai tukar rupiah, maka kebijakan makroprudensial yang 

diambil oleh BI akan selalu mengarah pada usaha untuk menuntaskan 

kedua masalah tersebut dengan pengetatan moneter melalui suku bunga 

kreditacuan.  

Ketika BI rate naik, bunga kredit bank juga akan naik. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga pertumbuhan kredit tidak terlalu tinggi, terutama 

pada kredit konsumsi yang ditopang oleh kredit perumahan dan kendaraan. 

Disisi lain, BI juga senantiasa menjaga nilai tukar rupiah agar selalu stabil 

yang disesuaikan dengan kebutuhan. Risiko dalam makroprudensial 

mencakup dua dimensi yaitu dimensi time series dan dimensi cross 

section. Dimensi time series melihat risiko yang terdapat dalam sistem 

keuangan berevolusi sepanjang waktu. Dimensi ini mendeteksi ada 

tidaknya procyclicality yaitu, suatu kondisi dimana pelaku pasar memilih 

mengambil risiko atau menghindari risiko yang akan memperbesar 

simpangan siklus ekonomi (memperdalam economic downtown atau 

mempertinggi economic upturn).  

Dimensi cross section melihat bagaimana suatu risiko terdistribusi 

dalam sistem keuangan pada satu periode tertentu yang disebabkan oleh 

kesamaan eksposur (concentration risk) dan/atau interlink dalam sistem 

keuangan (contagion risk). Karena suatu risiko yang terjadi pada sebuah 

institusi keuangan dapat berakibat negatif pada institusi lainnya dan juga 
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sistem, baik melalui saluran langsung ataupun tidak langsung (Bank 

Indonesia, 2015). 

Kebijakan makroprudensial dimulai sejak tahap awal yaitu 

pemetaan dan pemantauan risiko, hingga berlanjut ketahap pemilihan 

instrumen kebijakan. Tahap terakhir evaluasi untuk mengetahui efektivitas 

tindakan yang diambil.Konsep dari makroprudensial memiliki dua konsep 

yang pertama, risiko diukur dari spillover dampak dan biaya yang 

ditimbulkan, termasuk interaksi dengan makroekonomi. Kedua yaitu, 

kesehatandan kinerja institusi keuangan tidak lagi menjadi syarat perlu 

bagi SSK, apabila kegagalan atau risiko pada satu institusi atau beberapa 

institusi tidak menimbulkan dampak signifikan pada sistem dan tidak lagi 

menjadi syarat cukup apabila terdapat common  risk factor, concertration 

risk (Bank Indonesia, 2013). 

Sesuai kewenangan BI yang tersirat dalam UU OJK pasal 7 dan 

40 instrumen yang digunakan dalam kebijakan makroprudensial tersebut 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.1. 
INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL INDONESIA 

 
Risiko Instrumen  
Kredit Loan to Value (LTV) 

Financing to Value (FTV) 
Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio 
(GWM LDR) 
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

Likuiditas Giro Wajib Minimum Loan to Deposit Ratio 
(GWM LDR) 
Posisi Devisa Neto (PDN) 

Tata Kelola 
(Governance) 

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) 

Modal Counter-Cyclical Capital Buffer (CCB)  
 Capital Surcharge 

Sumber : Bank Indonesia, (2015) 

3. Instrumen Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV). 

Instrumen yang berkaitan dengan pembatasan penyaluran kredit 

properti dan pembiayaan properti adalah LTV untuk perbankan 

konvensional dan FTV untuk perbankan Syariah. LTV merupakan angka 

rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai agunan 

berupa properti pada saat pemberian kredit berdasarkan harga penilaian 

akhir. FTV adalah rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh 

bank Syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian 

pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir (Peraturan Bank 

Indonesia No. 17/10/PBI/2015, 2015: 4).  

Kebijakan ini mengatur besarnya jumlah kredit dan pembiayaan 

yang dapat disalurkan oleh bank kepada nasabah sesuai dengan rasio dan 

kategori atau jenis kredit yang akan dilakukan (Budiyanti, 2015: 13). 

Adapun tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah untuk mendorong 
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kehati-hatian dalam penyaluran kredit dan pembiayaan sehingga risiko 

kredit macet dan pembiayaan bermasalah dapat dicegah. Selain itu, untuk 

meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti serta 

memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah ke bawah untuk 

memperoleh rumah yang layak huni. Sebagaimana yang tertera dalam PBI 

No. 17/10/PBI/2015, dalam perhitungannya dalam rasio LTV, kredit 

ditetapkan berdasarkan plafon kredit yang diterima oleh debitur sesuai 

dengan perjanjian sedangkan nilai agunan dari properti ditentukan 

berdasarkan pada nilai taksiran yang dilakukan penilai intern bank atau 

penilai independen. 

Instrumen FTV, dalam perhitungan pembiayaan ditetapkan sesuai 

dengan jenis akad yang digunakan yaitu:  

a. Akad jual beli atau murabahah, merupakan KPR dimana bank 

menetapkan margin dari harga jual rumah. Besarnya margin ini 

ditentukan oleh jangka waktu cicilan yang telah disepakati. Cicilan 

setiap bulan yang dikenakan akan tetap sama dari awal sampai akhir 

masa cicilan. KPR ini paling umum digunakan dalam bank Syariah 

karena paling mudah dipahami oleh masyarakat.  

b. Akad kepemilikan bertahap atau  musyarakah mutanawisah (MMQ), 

yaitu KPR dengan konsep kepemilikan bertahap. Jadi bank dan 

nasabah sama-sama membeli rumah, kemudian porsi kepemilikan bank 

terhadap rumah akan berkurang secara bertahap seiring dengan 

pembayaran cicilan oleh nasabah pada bank.  
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c. Akad sewa beli atau  ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), adalah KPR 

dengan konsep sewa beli di mana nasabah dianggap menyewa rumah 

pada bank dan pada masa akhir cicilan nasabah memiliki pilihan untuk 

membeli rumah tersebut. Dengan demikian nilai yang dibayarkan 

nasabah pada bank setiap bulan seolah-olah adalah uang sewa yang 

dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Uang muka 

KPR IMBT merupakan uang jaminan yang diperhitungkan sebagai 

tanda jadi pembelian. Bila pada masa akhir cicilan nasabah memilih 

untuk tidak membeli rumah tersebut, maka uang muka dikembalikan 

oleh bank dan rumah tetap menjadi milik bank.  

Kemudian untuk nilai agunan juga ditetapkan berdasarkan pada 

nilai taksiran yang dilakukan oleh penilai intern bank Syariah atau penilai 

independen. Dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional 

diperlukan upaya untuk meningkatkan pembiayaan perkonomian dengan 

mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan. Upaya ini 

dilakukan oleh Bank Indonesia dengan membuat penyesuaian kebijakan 

makroprudensial dengan memberikan kelonggaran dalam ketentuan 

perkreditan khususnya dalam sektor properti dan kendaraan bermotor. 

Bentuk kebijakan yang diberikan yaitu dengan meningkatkan rasio Loan to 

Value (LTV) dan rasio Financing to Value (FTV) untuk kredit dan 

pembiayaan properti. 
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4. Indikator Makroekonomi. 

a. Suku Bunga Kredit. 

Teori Karl dan Fair dalam Wicaksono (2010) mengatakan bahwa 

suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam 

bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang 

diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga 

menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga 

dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur 

yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut (Kasmir, 2007) ada dua 

macam suku bunga dalam kegiatan perbankan, yaitu : bunga simpanan dan 

bunga pinjaman. Suku bunga simpanan yaitu, bunga yang diberikan 

sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya 

dibank, misal giro, bunga tabungan dan bunga deposito. Sedangkan suku 

bunga kredit atau bunga pinjaman yaitu, bunga yang dibebankan kepada 

para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank 

sesuai dengan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh perbankan. 

Jika suku bunga rendah, maka orang akan cenderung melakukan 

investasi jangka panjang, sedangkan ketika suku bunga mengalami 

kenaikan maka orang akan cenderung menunda investasi jangka panjang. 

Kenaikan suku bunga berdampak negatif terhadap permintaan kredit atau 

pembiayaan rumah, karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan 

juga menurunkan laba bersih.  



21 
 

b. IPI. 

Indeks produksi industri adalah indikator ekonomi yang 

menghitung tingkat output yang dihasilkan semua industri di suatu negara. 

Indeks Produksi Industri dihitung dengan mempertimbangkan beberapa 

komponen baik dari segi kapasitas output dan efisiensi hingga terbentuk 

menjadi indeks. Indeks produksi adalah indeks yang berhubungan 

langsung pada sektor riil. Peningkatan dan penurunan indeks dapat 

mengindikasikan keadaan perekonomian. Karena adanya pengaruh 

penawaran dan permintaan di pasar barang dan jasa.  

c. Bagi Hasil. 

Profit- loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang 

mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung secara 

bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat fixed and 

certainretrunsebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and sharing 

berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Azwar, 2001). 

Dalam sistem Profit Loss Sharing harga modal ditentukan secara bersama 

dengan peran dari kewirausahaan. Price of capital dan enter preneurship 

merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus 

diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam 

pandangan Syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu 

produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak 

menghasilkan produktifitas (Agunggunanto, 2011).  
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Dalam perjanjian, bagi hasil yang disepakati adalah proporsi 

pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas 

kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang 

nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana 

tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ente). 

Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang 

bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh 

pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share 

and partnership) dan prospekperolehan keuntungan (expected return) serta 

tingkat resiko yang mungkin terjadi (expected risk). (Anto, 2003). 

5. Kredit Pemiikan Rumah (KPR). 

Kredit adalah sistem peminjamana uang dengan pembayaran 

berjangka yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara peminjam 

(debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Menurut UU No 10 Tahun 

1998 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 waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Pada perbankan syariah kredit biasa disebut dengan pembiayaan.  

Tujuan dari kredit ada dua yaitu pertama profitabilitas dimana 

kredit yang disalurkan dapat memperoleh keuntungan dari tingkat 

pengembalian yang ditentukan. Kedua safety yaitu, keamanan kredit yang 

diberikan benar-benar terjamin. Selain tujuan, fungsi kredit dalam 
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perekonomian adalah kredit dapat meningkatkan daya guna modal, kredit 

dapat meningkatkan daya guna barang, kredit sebagai alat stabilias 

perekonomian, dan kredit dapat digunakan untuk meningkatkan 

pendapatan nasional. Dengan meningkatnya kredit baik untuk konsumsi 

atau produksi maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan 

nasional. 

KPR atau kredit pemilikan rumah merupakan bagian dari fasilitas 

bank untuk membeli dan memiliki rumah dengan pendanaa atau kredit 

bank. Berdasarkan agunan maka, KPR dibedakan atas :  

a. KPR multiguna atau KPR Refinancing, merupakan KPR yang 

menggunakan rumah yang sudah dimiliki sebagai agunan.  

b. KPR bersubsidi, yaitu KPR yang disediakan bank sebagai bagian 

dari program pemerintah atau Jamsostek, dalam rangka 

memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat 

(RSH) oleh masyarakat berpengahasilan rendah sesuai kelompok 

sasaran. 

c. KPR non Subsidi atau konvensional, produk KPR yang disediakan 

oleh perbankan dengan persyaratan yang mengikuti ketentuan 

umum perbankan dan tingkat suku bunga reguler yang ditetapkan 

oleh perbankan.  

d. KPR Syariah, program KPR ini tidak jauh berbeda dengan KPR 

non subsidi atau konvensional, tetapi yang membedakan terletak 
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pada transaksi yang menggunakan prinsip akad murabahah, 

musyarakah mutanaqisah dan IMBT . 
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menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan hasil, variabel PDB 
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penyaluran Pembiayaan Properti di Perbankan Syariah dalam Kerangka 

Kebijakan Makroprudensial”. Data yang digunakan berupa periode 

bulanan dimulai dari 2010M01 sampai dengan 2016M04, metode yang 

digunakan adalah Vector Error Corection Model (VECM). Dengan hasil 

variabel FTV, IPI dan inflasi berpengaruh positif sedangkan BI rate 
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Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 38 No. 1 September 2016 dari 
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Loan to Value sebagai Usaha Meminimalisir Kredit Bermasalah dalam 

Penyaluran KPR (Studi Kasus pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) 

Tbk kantor cabang Kediri). Berdasarkan hasil perhitungan dengan adanya 

pelonggaran rasio Loan to Value berdampak pada penawaran penyaluran 

fasilitas KPR yang disalurkan dan diikuti dengan penurunan tingkat Non 

Performing Loan (NPL) yang dihasilkan (Intan Wulandari d. , 2016). 

Dona Nove Lasmarohana, Universitas Brawijaya, Malang. 

Publikasi pada 3 Februari 2015 dengan judul “Analisis Pengaruh Loan to 

Value, Jangka Waktu Kredit, Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan 

Keluarga terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah studi 

Kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang”. 

Data yang digunakan adalah hasil dari observasi mulai Desember 2014 

sampai dengan Januari 2015 dengan 70 observasi, metode yang digunakan 

yaitu regresi logistik. Dengan hasil LTV dan tingkat pendapatan 

berpengaruh positif. Sedangkan tanggungan keluarga berpengaruh negatif 

dan jangka waktu kredit tidak berpengaruh(Lasmarohana, 2015). 

Akhmad Kholisudi publikasi tahun 2012 dengan judul 

“Determinasi Permintaan Kredit Rumah Pada Bank Umum di Jawa 

Tengah Periode tahun 2006-2010”. Metode analisis data yang digunakan 

adalah regresi berganda dengan metode ordinary least square. Variabel 

suku bunga kredit, nilai tukar dalam pengujian hipotesis signifikan lebih 

besar dari 0,05 (∝=5%), sedangkan inflasi tidak signifikan. Secara 

simultan, variabel suku bunga kredit, inflasi dan nilai tukar berpengaruh 
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terhadap permintaan kredit rumah pada Bank Umum di Jawa Tengah 

tahun 2006-2010 (Kholisudin, 2012). 

          Tabel 2.2. 
PENELITIAN TERDAHULU 

Variabel Suku bunga dan 
Bagi Hasil 

IPI LTV dan FTV 

Permintaan 
KPR  

-(Akhmad 
Kholisudi,2012) 

+(Neneng Ela 
Fauziyyah, 
2016) 

+(Intan Wulandari, 
Muhammad Saifi, 
dan Devi Farah 
Azizah, 2016) 

-(Neneng Ela 
Fauziyyah, 2016 

+(Dona Nove 
Lasmarohana, 
2015) 

+(Neneng Ela 
Fauzziyah, 2016) 

 

D. Kerangka Penelitian 

Surveillance, sistem keuangan untuk evaluasiefektivitas dan 

pengaruh makroekonomi dan makroprudensial terhadap permintaan kredit. 

Melalui IPI, suku bunga kredit, bagi hasil. Kebijakan makroprudensial 

menggunakan instrumennya yaitu LTV dan FTV yang berhubungan positif 

terhadap permintaan kredit pemilikan rumah.  

Variabel makroekonomi yaitu, IPI mempunyai hubungan yang 

positif terhadap permintaan kredit hal ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh R.r Anggraini Puspa Dewi ditahun 2016. Sesuai teori 

Keynes yang mengatakan bahwa C=Y, semakin besar pendapatan 

seseorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsi dan tingkat 

tabungannya juga akan bertambah. 

Berkaca dari teori penawaran kredit, dalam pasar kredit 

ditentukan oleh jumlah kredit dan harga dari kredit yaitu tingkat suku 
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bunga. Menurut penelitian Akhmad Kholisudin ditahun 2012, yang 

menyatakan suku bunga berhubungan negatif terhadap permintaan kredit. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga adalah jangka 

waktu kredit. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka 

tingkat bunga yang dikenakan juga semakin meningkat.  

Ketika rasio Loan to Value danFinancing to Valuediketatkan 

artinya rasionya kecil dan DP (Down Payment) yang harus dibayarkan 

masyarakat kepada bank nilainya tinggi. Misalkan, pengetatan penerapan 

rasio dari 70% dengan DP 30% menjadi 60% dengan DP 40%, 

mengakibatkan permintaan kredit atau pembiayaan rumah menurun karena 

DP yang harus dibayarkan terlalu besar. Sebaliknya, ketika terjadi 

pelonggaran dari 70% dengan DP 30% menjadi 80% dengan DP 20% yang 

akan mengakibatkan permintaan rumah meningkat karena DP yang harus 

dibayarkan kecil.  

 Dalam penelitian ini, tipe rumah yang digunakan yaitu tipe rumah 

>70 m² karena paling banyak diminati dibandingkan tipe yang lain dan tipe 

> 70 m² yang terkena LTV diantara tipe dibawahnya. Intan Wulandari, 

Muhammad Saifi dan Devi Farah Azizah melakukan penelitian yang 

mengatakan bahwa LTV berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pemilikan rumah (KPR).  

Peneliti berusaha menjelaskan permintaan kredit rumahuntuk bisa 

menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dimana dalam permintaan 

KPR dipengaruhi oleh LTV dan FTV, kemudian variabel IPI, suku bunga 
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kredit, danbagi hasil. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat di 

gambarkan kerangkapemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

   (+) 

(-)  
(+) 

 
 

Gambar 2.3. 
Kerangka Penelitian 

E. Hipotesis 

1. Diduga indikator makroekonomiberpengaruh signifikan terhadap 

permintaan KPR di Indonesia : 

a. IPIberpengaruh positif terhadap permintaan KPR, ketika IPI naik, 

permintaan KPR meningkat. 

b. Suku bunga kredit, berpengaruh negatif terhadap permintaan KPR, 

ketika suku bunga kredittinggi, permintaan KPR menurun. 

c. Bagi hasil berpengaruh negatif terhadap permintaan KPR, bagi hasil 

tinggi, permintaan KPR menurun. 

2. Diduga LTV dan FTV berpengaruh positif  terhadap permintaan KPR di 

Indonesiadan, ketika Loan to Value danFinancing to Value naik 

(dilonggarkan), permintaan KPR mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Permintaan Kredit Pemilikan Rumah (bank 
konvensional dan bank Syariah) 

Indikator Makroekonomi 

IPI (+) 

makroprudensial 

bagi hasil (-) SBK (-)  LTV dan FTV (+) 

Surveillance Sistem Keuangan  




