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ABSTRAK
This study aims to determine the factors that affect the volume of housing loans and
apartments period 2010-2013. Object used is stated bank and Private National Bank (BUSN).
The data used in this study were obtained from Laporan Perbankan Indoesia, Statistik Ekonomi,
Badan Pusat Statistik (BPS) 2010-2013-3 monthly. Methods of data analysis using multiple
linear regression to determine the effect of non-performing loans (NPL), the BI Rate, Inflation,
Gross Domestic Product (GDP) and the Loan To Value (LTV) of the mortgage volume and
apartments stated bank and Bank BUSN 2010-2013.
From the results of the analysis indicate that the non-performing loan (NPL), the BI Rate,
Inflation, Gross Domestic Product (GDP) and the Loan To Value (LTV) significantly affects the
volume of housing loans and apartment stated bank and Private National Bank (BUSN). In the
stated banks are only variable inflation that not has a significant effect and the Private National
Bank (BUSN) only Gross Domestic Product (GDP) has a significant effect.
Keywords: Non-Performing Loan (NPL), the BI Rate, Inflation, Gross Domestic Product (GDP),
Loan To Value (LTV) and the volume of housing loans and apartments period 20102013.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu jenis kredit yang cukup
popular. Hal ini terbukti pada krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Krisis yang
awal mulanya disebabkan oleh penyaluran kredit perumahan yang terlampau tinggi ini
mampu mengguncang perokonomian Amerika Serikat dan juga negara-negara di Eropa.
Menurut Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014 edisi Januari 2009, subprime mortgage
merupakan istilah untuk kredit perumahan (mortgage) yang diberikan kepada debitur
dengan sejarah kredit yang buruk atau belum memiliki sejarah kredit sama sekali,
sehingga digolongkan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Penyaluran subprime mortgage
di AS mengalami peningkatan pesat mulai di bawah USD200 miliar pada tahun 2002
hingga menjadi sekitar USD 500 miliar pada 2005. Kesalahan dalam pengelolaannya,
menyebabkan subprime mortgage menjadi awal bencana krisis global yang melanda
Amerika Serikat.
Berawal dari 15 Maret 2012, sektor property dan real estate di Indonesia menjadi
perhatian serius pemerintah dan kalangan ekonomi perbankan dengan munculnya
peraturan pemerintah mengenai besaran LTV (Loan To Value) dan DP (Down Payment).
Peraturan pemerintah tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 /
10 /DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian
Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan tanggal 15
Maret 2012.
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Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 10/ DPNP ini dimaksudkan untuk
membatasi jumlah minimal dana yang dapat diberikan bank penyedia jasa pembiayaan
untuk kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor. Pada Kredit Kepemilikan Rumah
(KPR) jumlah pemberian pinjaman adalah 70% dari nilai bangunan. Dengan kata lain,
penerima KPR wajib membayarkan dimuka setidaknya 30% dari nilai bangunan.
Adapun ketentuan umum dikeluarkannya surat edaran ini adalah : (Surat Edaran Bank
Indonesia No. 14/ 10/ DPNP)
1.

Sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) serta mengingat pertumbuhan KPR dan
KKB yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan berbagai Risiko maka Bank perlu
meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR dan KKB.

2.

Bahwa pertumbuhan KPR yang terlalu tinggi juga dapat mendorong peningkatan
harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga
dapat meningkatkan Risiko Kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti
yang besar.

3.

Untuk tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi
tantangan sektor keuangan dimasa yang akan datang, perlu adanya kebijakan yang
dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber
kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan KPR dan KKB yang
berlebihan.

4.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian Bank dalam pemberian KPR
dan KKB serta untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan dilakukan melalui
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penetapan besaran Loan to Value (LTV) untuk KPR dan Down Payment (DP) untuk
KKB.
Aturan tersebut diperkirakan akan berdampak pada volume penjualan, baik
penjualan unit rumah maupun penjualan unit kendaraan bermotor. Hal itu mengacu pada
menurunnya daya beli konsumen akibat meningkatnya pembayaran di muka.Terlebih lagi
peran pemerintah yang dalam hal ini bukan sebagai regulator yang menyokong daya beli
masyarakat, namun sebagai regulator yang membatasi daya beli masyarakat.
Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi seiring bertambahnya waktu, rumah
juga memiliki banyak fungsi lain yang dibutuhkan manusia, sehingga selain kebutuhan
sandang dan pangan, rumah yang merupakan kebutuhan papan pun sering dijadikan tolak
ukur kesejahteraan manusia dan perekonomian saat ini.
Demikian besarnya fungsi dan peran rumah dalam kehidupan umat manusia,
sehingga wajar bila sektor perumahan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
perekonomian, diantaranya pengaruh sektor perumahan melalui kredit perumahan.
Masalah dalam kredit bermasalah terbukti mampu memporak-porandakan perekonomian
sebuah negara yang cukup besar, bahkan mengguncang perekonomian dunia.
Pengaruh dari aturan pemerintah mengenai loan to value, yang menurut media
massa akan mempengaruhi volume penjualan unit rumah. Pendapat yang berisi data
pendukung lainnya juga diutarakan oleh pakar properti Panangian Simanungkalit (2012),
permintaan akan rumah tinggal akan terus meningkat seiring dengan terjadinya
pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen. Di tahun 2012 ini, pakar juga memprediksi jika
permintaan tersebut akan meningkat 20% - 30%.

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

Pada penelitian Daymas Ryan Dipo dan Subiakto Soekarno (2012) yang berjudul
“Business Cycle and Sectoral Performance: A Study on Indonesian Capital Market from
Period of 2002 – 2011” membuktikan bahwa siklus bisnis menunjukkan bahwa sektor
properti menunjukkan performa terbaik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktorfaktor yang mempengaruhi kredit pemilikan rumah dan apartemen.
KPR sebagai suatu sistem pelunasan dalam proses pemilikan rumah, tentunya
tidak terlepas dari peranan bank/lembaga keuangan sebagai pihak kreditur (pemberi
kredit). Berbeda dengan sistem kepemilikan rumah melalui cara pelunasan lain, seperti
sistem tunai dan angsuran bukan KPR, maka sistem pemilikan rumah melalui KPR
ataupun KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan
bank/lembaga keuangan, otoritas moneter negara (bank sentral/Bank Indonesia), serta
lebih jauh lagi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara secara keseluruhan.
Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan pengaturan Loan To Value (LTV) oleh Bank
Indonesia terhadap volume kredt pemilikan rumah dan apartmen (KPRA) di saat
performa sektor properti menunjukkan performa yang terbaik..
Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen
(KPRA) di Indonesia Tahun 2010-2013 “.
1.2

Batasan Masalah
Penelitian ini akan menguji faktor- faktor yang mempengaruhi kredit pemilikan rumah
(KPR) dan apartemen (KPRA) dari tahun 2010-2013:3 serta membandingkan Bank
Persero dan Bank Umum Swasta Nasional.
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1.3

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penelitian ini dapat
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Apakah laju inflasi berpengaruh terhadap volume kredit pemilikan rumah (KPR) dan
apartemen (KPRA) ?
2. Apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap volume kredit pemilikan
rumah (KPR) dan apartemen (KPRA) ?
3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap volume kredit pemilikan rumah (KPR) dan
apartemen (KPRA) ?
4. Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap volume kredit pemilikan
rumah (KPR) dan apartemen (KPRA) ?
5. Apakah Loan To Value (LTV) berpengaruh terhadap volume kredit pemilikan rumah
(KPR) dan apartemen (KPRA) ?

1.4

Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusam masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang
ingin dicapai adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh laju inflasi terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) dan
apartemen (KPRA).
2. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap kredit pemilikan rumah
(KPR) dan apartemen (KPRA).
3. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) dan
apartemen (KPRA).
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4. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Loan (NPL)terhadap kredit pemilikan
rumah (KPR) dan apartemen (KPRA).
5. Untuk mengetahui pengaruh Loan To Value (LTV) terhadap kredit pemilikan rumah
(KPR) dan apartemen (KPRA).
1.5

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada
beberapa pihak, diantaranya:
1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu media untuk menambah wawasan
pengetahuan, pemahaman penulis serta aplikasi ilmu pengetahuan
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu
pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, staf pengajar, dan pihak-pihak
lain di bidang akuntansi.
3. Bagi penelitian yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama, penelitian
ini dapat menjadi salah satu referensi dan atau bahan perbandingan yang berkaitan
dengan faktor-faktor permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Apartemen
(KPRA) setelah perubahn LTV.

1.6 Sistematika Penulisan
Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang di dalamnya terdiri dari
beberapa sub bab, sehingga membentuk satu kesatuan yang lengkap. Adapun sistematika
penulisan yang akan dibuat dalam penulisan karya akhir ini adalah:
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BAB I PENDAHULUAN.
Bab ini berisi latar belakang yang mendorong penulis memilih topik penelitian,
perumusan masalah yang akan dibahas serta pembatasannya. Pada bab ini dibahas pula
mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan
penelitian ini, serta sistematika penulisan. Pada bab pendahuluan ini memberikan
gambaran umum arah penelitian yang memandu bagi pembaca dalam memahami
permasalah dalam penelitian ini.
BAB II LANDASAN TEORI.
Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan

penelitian terutama

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, mengemukakan penelitian
terdahulu, rerangka pemikiran untuk menganalisis dan memecahkan masalah, dan
hipotesis penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.
Pada bab ini penulis akan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan
acuan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan pula mengenai objek penelitian, metode
pengumpulan data, dan metode analisa data.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.
Bab ini berisi mengenai proses pengolahan data, pengujian data beserta hasil dan
analisis terhadap data yang diperoleh serta implikasi manajerial.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.
Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian. Penulis akan
menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk membuat penelitian
berikutnya dengan keterbatasan yang penulis temukan pada saat melakukan penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1

Pengertian Bank
Bank adalah anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu
memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasi dana dalam jumlah besar
dibandingkan anggota lembaga keuangan lainnya (Ktut Silvanita, 2009). Bank
melakukan aktivitas menarik dana dengan instrumen liabilities / kewajibannya dan
mengalokasikannya menjadi aset yang memberikan keuntungan.
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan
usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
Menurut Kasmir (2013) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.
2.1.2

Pengertian Kredit
Sumber dana bank salah satunya berasal dari pihak ketiga kemudian
disalurkan kedalam bentuk kredit dan investasi lainnya seperti investasi surat
berharga pada bank lain, pembelian obligasi dan lain-lain. Penyaluran dana dalam
bentuk kredit merupakan fungsi utama bank. Pengertian kredit dalam arti ekonomi
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adalah suatu penundaan pembayaran uang atau barang
dan dikembalikan

yang diterima sekarang

pada masa yang akan datang. Istilah credit, berasal dari

perkataan latin credo, yang berarti I believe,I trust, saya percaya atau saya menaruh
kepercayaan, dengan demikian orang yang menerima kepercayaan berjanji membayar
kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. (Veithzal
Rivai,2005)
Dalam Undang-Undang BI No. 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari
Undang-Undang Perbankan No. 07 Tahun 1992, tentang perbankan mendefinisikan
kredit sebagai berikut :
“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 melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama
bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

(Drs. H.

Malayu S.P Hasibuan,2007)
Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit merupakan
pemberian kepercayaan berupa pemberian pinjaman uang dari suatu pihak lain
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah

pihak, dimana pihak

peminjam wajib melunasi utangnya pada masa yang akan datang sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkann beserta bunga.
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2.1.3

Unsur-unsur kredit
Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah
pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar
diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syaratsyarat yang telah disepakati bersama.
Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2013) :
A. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit
yang diberikan ( berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali
dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
B. Kesepakatan
Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajiban.
C. Jangka waktu
Setiap kredit mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup
masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
D. Risiko
Karena adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan
suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin
panjang jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya, dan sebaliknya.
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E. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank
konvensional balas jasa kita dikenal dengan nama bunga. Disamping bunga bank
juga membebankan biaya administrasi kredit.
2.1.4

Tujuan dan manfaat kredit
Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian
kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Secara umum tujuan
pemberian kredit adalah mendapatkan
untuk memperoleh

keuntungan

pengembalian kredit yang disalurkan

dalam bentuk bunga

yang

dibayarkan

oleh

debitur. Sedangkan tujuan utama dari pemberian kredit (Kasmir,2013) adalah :
A. Mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit
tersebut. Hasil utama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank.
B. Membantu usaha nasabah yang memerluan dana, baik dana investasi maupun
dana untuk modal kerja.
C. Membantu pemerintah, mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi.
Tujuan di atas mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan antara ketiga
golongan pelaku kegiatan ekonomi, yaitu : masyarakat, pengusaha dan pemerintah.
Sedangkan

fungsi

kredit

perbankan

dalam

kehidupan

perdagangan (Kasmir, 2013) :
1.

Kredit dapat meningkatkan daya guna uang.

2.

Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3.

Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
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perekonomian

dan

4.

Kredit merupakan salah satu alat untuk untuk stabilitas ekonomi.

5.

Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

6.

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

7.

Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.
Sedangkan manfaat yang diperoleh dari

pemberian

kredit oleh sektor

perbankan dapat dilihat dari beberapa pihak yang berkepentingan yaitu : (Taswan,
2010)
1.

Kepentingan perbankan
Kredit diharapkan menjadi sumber utama pendapatan bank dan juga dapat menjadi
pendorong peningkatan penjualan produk bank lainnya. Selain itu, kredit juga
digunakan sebagai instrumen dalam mengukur dan memelihara likuiditas,
solvabilitas dan juga rentabilitas bank.

2.

Kepentingan debitur
Penyaluran kredit diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha dan mampu
memperlancar usahanya.

3.

Kepentingan masayarakat
Pemberian kredit oleh bank diharapkan mampu meningkatkan perekonomian
daerah dan mampu membuka lapangan kerja baru yang mampu menyerap banyak
tenaga kerja sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi meningkat.

4.

Kepentingan negara
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Kredit digunakan sebagai alat dalam mengatur moneter suatu negara. Melalui
kebijakan moneter, pemerintah dapat mempengaruhi restriksi maupun ekspansi
kredit.
2.1.5 Jenis-jenis Kredit
Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi anatara lain
sebagai berikut : (Kasmir, 2013)
1. Dilihat dari segi kegunaan
a. Kredit investasi
Digunkan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik
baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
b. Kredit modal kerja
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
a.

Kredit produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
Kredit ini diberikan untuk menghasilkan jasa atau barang.

b.

Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c.

Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut.
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3. Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit jangka pendek
Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama
satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
b. Kredit jangka menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun,
biasanya untuk investasi.
c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka
panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan
a. Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat
berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas
atau nama baik si calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang di biayai untuk sektor perkebunan
atau pertanian rakyat.
b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan
ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
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c. Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau
besar.
d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam
jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk

membangun

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para
mahasiswa.
f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau
pengacara.
g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau
pembelian perumahan.
h. Dan sektor-sektor lainnya
2.1.6 Kredit Perumahan
Menurut ketentuan Bank Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu
fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan
membeli atau memperbaiki rumah.
Dalam peraturan direksi PT Bank Tabungan Negara No : 15/PD/BKR/0590
tentang kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan rumah (KPR) adalah kredit yang
diberikan bank untuk membantu anggota masyarakat guna membeli sebuah rumah berikut
tanah untuk dimiliki dan dihuni sendiri. Jenis kredit pemilikan rumah (KPR) :
a. KPR Subsidi
Yaitu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah
ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang
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telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: Subsidi meringankan kredit
dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini
diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan
kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh
Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum
kredit yang diberikan.
b. KPR Non Subsidi
Yaitu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR
ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga
dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.
Ada banyak faktor yang dikenal dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran
kredit, diantaranya adalah suku bunga. Tingkat suku bunga kredit memiliki pengaruh
signifikan terhadap keputusan permintaan KPR . (Ginting,2011)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Adapun perumahan didefinisikan
sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
Berdasarkan (modul Susenas 2004 dalam Wibowo,2008) , terdapat beberapa cara
pelunasan dalam proses pemilikan rumah, diantaranya adalah:
a. Tunai, yaitu membayar secara kontan (bukan kredit) kepada pihak penjual tidak
melalui hutang.
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b. Angsuran KPR (melalui bank atau lembaga keuangan) adalah angsuran yang
dipergunakan untuk kredit pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh bank atau
lembaga keuangan.
c. Angsuran bukan KPR, adalah angsuran yang dipergunakan untuk pembayaran kredit
pemilikan rumah yang dikeluarkan oleh bukan KPR. Termasuk dalam kategori ini
adalah membeli langsung kepada pengembang dan pinjam uang koperasi untuk
membeli rumah.
d. Lain nya, seperti membeli rumah dengan meminjam uang kepada saudara, teman dan
sebagainya.
Proses pemilikan tempat tinggal/rumah melalui kredit pemilikan rumah dan aprtemen
(KPRA) tentunya berkaitan dengan industri bidang properti, dan saat ini maraknya
industri properti tidak terlepas dari dukungan pembiayaan industri perbankan dalam
bentuk kredit properti. Berdasarkan situs resmi Bank Indonesia, kredit properti
merupakan semua pembiayaan dari perbankan untuk bidang usaha yang kegiatannya
berkaitan dengan pengadaan tanah, bangunan dan fasilitasnya untuk dijual atau
disewakan. Kredit properti ini diberikan dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja
maupun kredit konsumsi.
Dilihat dari komposisinya, kredit properti terdiri dari tiga jenis kredit, yaitu kredit
konstruksi, kredit real estate serta kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPRA).
Ketiga jenis kredit tersebut berbeda peruntukkan dan segmen pasarnya. Kredit konstruksi
umumnya diberikan kepada para usahawan atau kontraktor untuk membangun
perkantoran, mal, ruko dan pusat bisnis lainnya. Kredit real estate diberikan kepada para
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pengembang untuk membangun kompleks perumahan kelas atas. Sedangkan KPRA
diberikan kepada perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah atau
apartemen. Data Bank Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa KPRA
mendominasi komposisi dari ketiga jenis kredit tersebut yaitu sebesar 62,6%.
Gambar 2.1
Komposisi Kredit Properti Indonesia per Desember 2012

Pinjaman Kontruksi

Pinjaman Real Estate

KPR dan KPA

24%
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14%

Sumber : SEKI, Bank Indonesia
2.1.7 Inflasi
Secara umum kita mengetahui bahwa inflasi adalah kenaikan dalam keseluruhan
tingkat harga. Dalam buku Mankiw (2008), teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank
sentral, yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat
inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga
akan stabil. Jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat
harga akan meningkat dengan cepat. Tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam
tingkat harga.

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

Menurut situs resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan suatu keadaan
perekonomian yang ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa secara cepat sehingga
mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang sering pula diikuti dengan
menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi
masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Penyebab terjadinya inflasi
antara lain karena : meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar
yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan terjadi distribusi barang yang tidak
lancar.
2.1.8 Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Mankiw (2008) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua
barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.
GDP terdiri dari dua tipe :
1. PDB dengan harga berlaku atau PDB nominal yaitu nilai dari barang dan jasa
yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tahun tertentu dinilai
menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2. PDB dengan harga tetap atau PDB rill yaitu nilai dari barang dan jasa yang
dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang
berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai
barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain.
2.1.9 Non Performing Loan (NPL)
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR/2006 yang dimaksud
Non Performance Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan (kualitas
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KL, D dan M) dengan jumlah kredit yang diberikan. Kategori kualitas kredit terdiri
dari : kategori lancar, kategori kurang lancar, kategori diragukan, dan kategori macet.
Menurut Veithzal rivai (2005), Kredit bank menurut kualitasnya pada hakikatnya
didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan
nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur
serta melunasi pinjamannya kepada bank.
Penggolongan kualitas kredit : (Veithzal Rivai,2005).
1. Kredit lancar
Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya :
a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan dengan jaminan tunai (cash
collateral)
2. Perhatian khusus
Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila
memenuhi kriteria di antaranya :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum
melampaui sembilan puluh hari
b. Kadang-kadang terjadi cerukan
c. Mutasi rekening relatif aktif
d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
e. Didukung oleh pinjaman baru
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3. Kurang lancar
Kredit yang digolongkan kedalam kredit yang kurang lancar apabila memenuhi
kriteria antara lain :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang

telah

melampaui sembilan puluh hari
b. Sering terjadi cerukan
c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari
sembilan puluh hari
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah
f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4. Diragukan
Kredit digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria antara
lain :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui
180 hari
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
d. Terjadi kapitalisasi bunga
e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun
pengikatan jaminan.
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5. Macet
Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria di
antaranya:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui
270 hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum ,maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar.
NPL yang
secara optimal

tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank

karena

menurunkan perputaran dana bank sehingga

kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan

memperkecil

kata lain NPL menurunkan

profitabilitas bank.
NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah cadangan guna menjaga likuiditas
dan solvabilitas bank untuk melindungi deposan. Semakin besar NPL semakin besar
opportunity cost yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus
diupayakan serendah mungkin.
2.1.10 BI Rate
Dalam pinjaman diskonto, bila bank sentral menurunkan tingkat diskonto, maka
permintaan terhadap pinjaman diskonto meningkat sehingga meningkatkan cadangan
(Ktut Silvanita : 2009).
Suku bunga sangat penting dalam menjalankan kebijakan moneter, karena bank
sentral dapat mempengaruhinya secara langsung. Dengan demikian, tinggi rendahnya
suku bunga BI Rate dapat menjadi indikasi keberhasilan bank sentral dalam menjalan kan
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kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka, bunga diskonto, dan cadangan minimum
adalah instrumen utama bank sentral dalam mempengaruhi suku bunga BI Rate (Ktut
Silvanita : 2009).
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito
dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan,
Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui
penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI
Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan
rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan
biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan
aktifitas

konsumsi

dan

investasi

sehingga

aktifitas

perekonomian

semakin

bergairah. Sebaliknya, apabila inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon
dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang
terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
2.1.11 Loan To Value
Pinjaman hipotik mensyaratkan pembayaran uang muka, yaitu bagian dari harga
jual. Tanpa uang muka, peminjam memiliki insentif untuk tidak melanjutkan pinjaman
dan meninggalkan rumah atau real estate yang dibeli tanpa kerugian apapun (yang
merupakan bahaya moral). Hal itu juga dapat terjadi bila harga rumah atau real estate
turun sehingga nilai pinjaman menjadi lebih tinggi dari nilai properti (rasio pinjaman
terhadap properti atau Loan To Value / LTV meningkat) (Ktut Silvanita : 2009).
Uang muka menghindari peminjam melakukan bahaya moral. Pinjaman hipotik
dikatakan “conventional” atau “conforming” , bila rasio LTV sama dengan 80% atau
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lebih kecil. Semakin besar rasio, semakin besar resiko default , yaitu risiko peminjam
tidak melanjutkan pinjamannya (Ktut Silvanita : 2009).
Loan to Value (LTV) merupakan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Bank

Indonesia untuk membatasi jumlah kredit konsumtif di Indonesia. Kebijakan ini
didasarkan melalui Surat Edaran (SE) BI Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012,
membatasi Down Payment (DP) atau uang muka kredit kepemilikan rumah (KPR) dan
kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar 25-30 persen untuk menekan kredit yang
sifatnya konsumtif. SE BI menyebutkan LTV paling tinggi sebesar 70% untuk kredit
pemilikan rumah (KPR) khusus rumah tinggal rusun dan apartemen, namun tidak untuk
rumah toko (ruko) dengan tipe bangunan 70.
Dalam Surat Edaran (SE) BI Nomor 14/10/DPNP per 15 Maret 2012 rasio LTV
(Loan To Value) yaitu angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank
terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit.
Loan to value (LTV) =
2.2

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.2.1 Hubungan NPL terhadap VKPRA
NPL merupakan salah satu risiko yang biasanya dapat dirasakan tetapi sulit untuk
dihitung besarnya dan kapan resiko tersebut akan datang. Untuk menghindari risiko ini,
perlu perhatian dalam penyusunan perencanaan kredit agar kredit-kredit yang dipasarkan
tersebut dapat tepat arah hingga mengurangi kegagalan dalam pemberian kredit itu
sendiri. Jika NPL perbankan tinggi, bank harus melakukan penyediaan pencadangan yang
lebih besar sehingga hal ini sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit
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(Muljono:2001). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang
lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal, besaran modal
sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu
penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.
KPRA pada umumnya merupakan kredit yang memiliki jangka waktu jatuh tempo
cukup panjang/lama. Dalam Wibowo (2008), perbankan cenderung bersikap backward
looking (melihat kondisi periode sebelumnya), sehingga tingginya NPL akan diikuti oleh
rendahnya penyaluran KPRA, atau dengan kata lain meningkatnya NPL akan membuat
perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan mengurangi jumlah
penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA.
Namun menurut Mudrajad (2011) pelajaran di berbagai negara menunjukkan
bahwa kredit macet yang melonjak secara tajam akan mempengaruhi penawaran kredit.
Akan tetapi pada kondisi puncak siklus bisnis, tidak akan menekan penawaran kredit.
Kondisi semacam ini, pemotongan supply kredit akan menyulut menurunnya siklus
bisnis.
Ho1

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume

kredit

pemilikan rumah dan apartemen
Ha1

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

2.2.2 Hubungan BI Rate terhadap VKPRA
Sebagaimana diketahui dalam dunia perekonomian khususnya perbankan terdapat
berbagai jenis suku bunga, termasuk didalamnya suku bunga KPR dan KPA. Dalam
Wibowo (2008) walaupun nilai dari tiap suku bunga tersebut berbeda-beda sesuai dengan
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jenisnya akan tetapi hampir semua suku bunga tersebut pada dasarnya mengacu pada BI
Rate. Namun demikian, secara aktual seringkali suku bunga KPR dan KPA bergerak
sangat lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan BI Rate, walaupun pada
jangka panjang kedua suku bunga tersebut senantiasa bergerak mengikuti pergerakan BI
Rate.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito
dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan,
Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui
penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI
Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan
rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan
biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan
aktifitas

konsumsi

dan

investasi

sehingga

aktifitas

perekonomian

semakin

bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia
merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas
perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
Ho2

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha2

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

2.2.3 Laju Inflasi terhadap VKPRA
Menurut Bank Indonesia, inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang
ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa secara cepat sehingga mengakibatkan
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turunnya daya beli masyarakat yang sering pula diikuti dengan menurunnya tingkat
tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit
untuk tabungan jangka panjang. Penyebab terjadinya inflasi antara lain karena :
meningkatnya konsumsi masyarakat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu
konsumsi atau bahkan spekulasi, dan terjadi distribusi barang yang tidak lancar.
Inflasi merupakan salah satu bentuk risiko yang sifatnya abstrak. Jika kondisi
utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah, tetapi pada masa inflasi yang
tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan
kepada nasabahnya. Hal ini merupakan ancaman bagi modal bank karena dengan adanya
inflasi laba bank akan over stated.

Laba yang over stated akan mengakibatkan

pembayaran pajak dan pembagian laba yang semakin tinggi, akibatnya terjadi
kanibalisme modal. Untuk mengatasi masalah ini harus ada kebijakan yang ditempuh
oleh bank, agar bank tidak mengalami kerugian penurunan daya beli assetnya yang
disalurkan dalam bidang perkreditan. (Muljono:2001)
Kemudian Judisseno (2005) bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga unit
barang secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa ada kestabilan
ekonomi, perekonomian akan bekerja secara tidak efisien. Dalam kondisi ada inflasi
yang deras, jelas investasi tidak akan terjadi dan menyebabkan permintaan kredit akan
turun, bahkan kegiatan investasi akan berubah menjadi spekulasi, produksi berkurang
dan sangat besar kemungkinannya diikuti oleh gejolak sosial dan politik yang tidak
menguntungkan.
Dalam Anin Diyanti (2012) inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik
secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan
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penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Dalam
penelitian Anggriawan (2011) hasil pengujian inflasi terhadap permintaan kredit pada
Bank Konvensional, dimana dari hasil penelitian menemukan ada pengaruh negatif antara
inflasi dengan permintaan kredit. Dengan kata lain semakin tinggi inflasi maka
permintaan kredit akan semakin turun.
Signifikannya inflasi dalam mempengaruhi volume KPRA Indonesia ini juga
sesuai dengan hasil penelitian Taylor (2007), yang menyimpulkan bahwa salah satu
faktor yang berpengaruh dalam pembangunan perumahan adalah inflasi.
Ho3

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha3

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

2.2.4 Hubungan PDB terhadap VKPRA
Menurut Mankiw (2008) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua
barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.
Menurut Diyanti (2012), pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka konsumsi
masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil (sesuai dengan teori Keynes).
Teori

sinergi

Klasik-keynessian

dalam

Judiseno

(2005)

mengatakan

“Konsekuensi logis peningkatan Pendapatan Masyarakat yang tercermin dalam
Pendapatan Nasional, secara otomatis akan meningkatkan fumgsi tabungan masyarakat.
Semakin besar tabungan masyarakat, sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan
(loanable fund), mendorong kecenderungan investasi yang lebih besar.”
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Kemampuan daya beli atau

jumlah pendapatan masyarakat akan sangat

berpengaruh terhadap pola konsumsi dan volume konsumsi dari suatu barang dan jasa
yang diperlukan (Muljono:2001). Hal ini menggambarkan volume kredit perumahan dan
apartemen juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan masyarakat.
Dalam penelitian Anggriawan (2011) , berkaitan dengan PDRB dengan
permintaan kredit pada Bank Konvensional, dimana dapat dikatakan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap permintaan kredit pada bank Konvensional.
Dalam Wibowo (2008) , terdapat hubungan satu arah dari PDB riil ke volume
KPRA. Ketika terjadi kenaikan output, maka situasi perekonomian dapat dikatakan cukup
membaik dan menarik di kalangan investor yang kemudian mendorong kenaikan
investasi di sektor properti, dan selain itu dapat pula meningkatkan daya beli masyarakat
termasuk daya beli (konsumsi) terhadap produk properti, sehingga volume KPRA pun
ikut meningkat.
Ho4

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha4

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

2.2.5 Hubungan LTV terhadap VKPRA
Pinjaman hipotik mensyaratkan pembayaran uang muka, yaitu bagian dari harga
jual. Menurut Ktut Silvanita (2009) tanpa uang muka, peminjam memiliki insentif untuk
tidak melanjutkan pinjaman dan meninggalkan rumah atau real estate yang dibeli tanpa
kerugian apapun (yang merupakan bahaya moral). Dalam surat edaran Bank Indonesia
No.14/10/DPNP membatasi jumlah dana yang dapat diberikan bank dalam pembiayaan
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kredit perumahan dan apartemen sebesar 70% dari nilai agunan. Surat Edaran (SE) BI
Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012, diperkirakan akan menurunkan daya beli
konsumen akibat meningkatnya pembayaran di muka.Terlebih lagi peran pemerintah
yang dalam hal ini bukan sebagai regulator yang menyokong daya beli masyarakat,
namun sebagai regulator yang membatasi daya beli masyarakat. LTV merupakan variabel
dummy dimana tanda “0” adalah LTV sebelum diterapkan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 14 / 10 /DPNP dan tanda “1” adalah setelah diterapkan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 14 / 10 /DPNP.
Ho5

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara LTV dan volume

kredit

pemilikan rumah dan apartemen
Ha5

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara LTV dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

2.3

Penelitian Terdahulu
Penelitian Taylor (2007) berjudul: Housing and Monetary Policy, menggunakan
uji kausalitas Granger dua arah membuktikan adanya hubungan interaksi yang erat antara
tingkat inflasi harga perumahan dengan pembangunan perumahan.
Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) yang bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPRA) serta
pengaruhnya terhadap Business Cycle di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan
mengamati 9 variabel makroekonomi. Variabel-variabel tersebut yaitu: inflasi, total
kredit, konsumsi rumah tangga, Produk Domestik Bruto (PDB, Indeks Harga Saham
Gabungan, NPL, Kurs, Quasy Money (M2), dan suku bunga SBI. Dalam penelitian ini
menghasilkan Total kredit perbankan (TKR), inflasi (INF) ,IHSG, NPL, suku bunga SBI,
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nilai tukar (kurs) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap volume KPRA. Rumah
tangga (KRT), quasy money (M2) dan PDB riil secara statistik tdak berpengaruh
signifikan terhadap volume KPRA .
Menurut Murtiningsih (2009) yang berjudul Analisis Dampak Guncangan
Variabel Makro terhadap Variabel Makro terhadap Investasi Bisnis Properti di Indonesia.
Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap investasi bisnis properti yaitu
nilai kapitalisasi proyek properti, tingkat inflasi dan Non Performing Loan (NPL). Dari
ketiga variabel tersebut, variabel NKPP dan INF berpengaruh signifikan dalam jangka
pendek dan variabel NPL berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. Adapun
variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap investasi bisnis properti baik dalam
jangka pendek ataupun jangka panjang adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG),
suku bunga SBI, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar nominal dan total kredit properti
(TKP).
Anggriawan Perdana Hamzah (2010) yang berjudul Analisis Komparatif Statik
terhadap Permintaan Kredit pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Makassar
(Periode 2001 – 2010). Penelitian ini menghasilkan PDRB berpengaruh positif terhadap
permintaan kredit Bank Konvensional, sedangkan suku bunga dengan tingkat inflasi
berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pada Bank Konvensional. PDRB
berpengaruh positif terhadap permintaan kredit Bank Syariah, sedangkan bagi hasil
dengan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit pada Bank
Syariah.
Pratami Gapuri Jayani (2012) Pengaruh Pendapatan per Kapita, Jumlah Rumah
Tangga dan Inflasi terhadap permintaan Rumah Sederhana bersubsidi di Jawa Timur
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tahun 2009-2011. Hasil penelitian ini adalah pendapatan per kapita, jumlah rumah tangga
dan tingkat inflasi, secara parsial yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan
rumah sederhana di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2011.
Hendrik Baitulloh (2010) Analisis pengaruh aplikasi kredit, tingkat suku bunga
dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) di Bank
Danamon Indonesia, Tbk Cabang Kuningan. Penelitian ini menghasilkan aplikasi kredit
dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan
kredit kepemilikan rumah (KPR) variabel tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR).
Mohamad Hasanudin dan Prihatiningsih (2010), Analisis pengaruh dana pihak
ketiga, tingkat suku bunga kredit, non performing loan (NPL), dan tingkat inflasi
terhadap penyaluran kredit bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa tengah. Terdapat
pengaruh positip antara Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit BPR. Terdapat
pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan antara variabel tingkat suku bunga kredit
dengan penyaluran kredit BPR,Terdapat pengaruh yang positip tetapi tidak signifikan
antara variabel Non Performance Loan dengan penyaluran kredit BPR.Terdapat pengaruh
yang positip tetapi tidak signifikan antara variabel tingkat inflasi dengan penyaluran
kredit BPR.,Terdapat pengaruh yang negatip dan signifikan antara variabel tingkat risiko
kredit dengan penyaluran kredit BPR.
Oktaviani et,al. (2012) Pengaruh DPK,ROA,NPL,CAR dan jumlah SBI terhadap
penyaluran kredit perbankan (studi Bank Umum Go Public di Indonesia 2008-2011).
Dimana DPK,ROA,CAR,NPL dan SBI,DPK dan CAR berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap kredit perbankan. SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit
perbankan. ROA,NPL tidak berpengaruh terhadap kredit perbankan.
Sesy rizkiyanti Oktavia (2010), Analisis pengaruh bi rate, inflasi dan jumlah uang
beredar terhadap capital adequacy ratio dan implikasinya terhadap penawaran kredit
modal kerja bank umum swasta nasional (periode 2004 sampai dengan 2009). Penelitian
ini mengahasilkan Bi rate, inflasi dan uang beredar memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap penawaran kredit.
Dias Satria et.al (2007), Determinasi penyaluran kredit bank umum di Indonesia
periode 2006-2009. Menghasilkan CAR,ROA dan SBI berpengaruh secara signifikan
terhadap kredit. NPL,BOPO,DPK dan market share tidak berpengaruh signifikan
terhadap kredit.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No

1

2

Peneliti

Variabel

Taylor (2007)
Housing and
Monetary Policy

Dependen : housing
construction
Independen :
housing price
inflation

uji kausalitas
Granger dua
arah

Metode Analisis

Adanya hubungan interaksi
yang erat antara tingkat
inflasi harga perumahan
dengan pembangunan
perumahan.

Hasil

Wibowo (2008)
Analisis FaktorFaktor yang
Mempengaruhi
KreditPemilikan
Rumah dan
Apartemen
(KPRA)
serta
Pengaruhnya
terhadap
Business Cycle
indonesia

Dependen :
KPRA
Independen :
Inflasi, total kredit,
konsumsi rumah
tangga, Produk
Domestik Bruto
(PDB), Indeks Harga
Saham Gabungan,
NPL, Kurs, Quasy
Money (M2), dan
suku bunga SBI

Estimasi vector
auto regression
(VAR) dan
vector error
correction
model (VECM)

Total kredit perbankan
(TKR) dan inflasi (INF)
,IHSG, NPL, suku bunga
SBI, nilai tukar (kurs)
secara statistik berpengaruh
signifikan terhadap volume
KPRA.
Rumah tangga (KRT),
quasy money (M2) dan
PDB riil secara statistik
tdak berpengaruh signifikan
terhadap volume KPRA .
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Research gap

Penelitian ini
menggunakan
metode analisis
kausalitas
granger dua
arah.
Penelitian ini
menggunakan
metode analisis
VAR dan
VECM

Peneliti

Variabel

Metode Analisis

Hasil

Research gap

3

No

Murtiningsih
(2009)
Analisis
Dampak
Guncangan
Variabel Makro
terhadap
Investasi Bisnis
Properti di
Indonesia

Estimasi vector
auto regression
(VAR) dan
vector error
correction
model (VECM)

Berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
investasi bisnis properti
yaitu nilai kapitalisasi
proyek properti, tingkat
inflasi dan Non Perform
Loan (NPL) Indeks Harga
Saham
suku
bunga
SBI,
pertumbuhan
ekonomi,
nilai tukar nominal dan
total kredit properti (TKP)
variabel-variabel yang tidak
berpengaruh terhadap
investasi bisnis properti
baik dalam jangka pendek
ataupun jangka panjang

Penelitian
ini
menggunakan
metode analisis
VAR
dan
VECM Objek
penelitian
ini
ada
ivestasi
bisnis properti

4

Anggriawan
Perdana
Hamzah (2010)
Analisis
Komparatif
Statik terhadap
Permintaan
Kredit pada
Bank Syariah
dan Bank
Konvensional di
Makassar
(Periode 2001 –
2010)

Dependen : Investasi
Bisnis Properti
Independen :
Nilai Kapitalisasi
Proyek Properti,
Indeks Harga Saham
Gabungan,
Pertumbuhan
Eko,Suku bunga
Sertifikat Bank
Indonesia 1
Bulan,Kurs Nominal,
Laju Inflasi,Total
Kredit Properti,Non
Perform Loan,Kurs
Nominal,Laju
Inflasi,Total Kredit
Properti ,NPL
Dependen :
permintaan kredit
Bank Syariah dengan
Bank Konvensional
Independen :
PDRB, suku bunga
dan inflasi

Regresi linier
berganda

PDRB berpengaruh positif
terhadap permintaan kredit
Bank Konvensional,
sedangkan suku bunga
dengan tingkat inflasi
berpengaruh negatif
terhadap permintaan kredit
pada Bank Konvensional.
PDRB berpengaruh positif
terhadap permintaan kredit
Bank Syariah, sedangkan
bagi hasil dengan tingkat
inflasi berpengaruh negatif
terhadap permintaan kredit
pada Bank Syariah.

Objek pada
penelitian
permintaan
kredit adalah
bank syariah
dan bank
konvensional di
Makasar.

5

Pratami Gapuri
Jayani (2012)
Pengaruh
Pendapatan per
Kapita, Jumlah
Rumah Tangga
dan Inflasi
terhadap
permintaan
Rumah
Sederhana
bersubsidi di
Jawa Timur
tahun 09-11

Dependen :
Rumah Sederhana
bersubsidi
Independen :
Pendapatan per
Kapita, Jumlah
Rumah Tangga dan
Inflasi

analisis regresi
berganda

pendapatan per kapita,
jumlah rumah tangga dan
tingkat inflasi, secara
parsial yang berpengaruh
signifikan terhadap
permintaan rumah
sederhana di Provinsi Jawa
Timur pada tahun 20092011

Pada penelitian
ini yang menjadi
variabel
dependen adalah
rumah
sederhana
bersubsidi.
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No

6

7

8

Metode Analisis

Hasil

Research gap

Hendrik
Baitulloh (2010)
Analisis
pengaruh
aplikasi kredit,
tingkat suku
bunga dan
tingkat inflasi
terhadap
pertumbuhan
kredit
kepemilikan
rumah (KPR) di
Bank Danamon
Indonesia, Tbk
Mohamad
Hasanudin dan
Prihatiningsih
(2010)
Analisis
pengaruh dana
pihak ketiga,
tingkat suku
bunga kredit,
non performing
loan (NPL), dan
tingkat inflasi
terhadap
penyaluran
kredit bank
Perkreditan
Rakyat (BPR) di
Jawa tengah

Peneliti

Dependen :
pertumbuhan kredit
kepemilikan
(KPR)
Independen :
aplikasi kredit,
tingkat suku bunga
dan tingkat inflasi

Variabel

Analisis regresi
berganda

aplikasi kredit dan tingkat
suku bunga mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap pertumbuhan
kredit kepemilikan rumah
(KPR)
variabel tingkat inflasi tidak
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap
pertumbuhan
kredit kepemilikan rumah
(KPR)

Penelitian ini
merupakan studi
kasus pada Bank
Danamon kantor
cabang yang
menguji kredit
pemilikan
rumah (KPR)

Dependen :
Penyaluran kredit
seluruh BPR di Jawa
Tengah
Independen : Dana
Pihak Ketiga,Tingkat
suku bunga kredit,
Tingkat risiko kredit,
Non Performance
Loan (NPL)dan
Tingkat inflasi

Analisis regresi
berganda

Pada penelitian
ini meneliti
penyaluran
kredit dan objek
penelitian ini
adalah BPR di
jawa tengah.

Oktaviani et,al
(2012)
Pengaruh
DPK,ROA,NPL
,CAR dan
jumlah SBI
terhadap
penyaluran
kredit perbankan
(studi Bank

Dependen :
Kredit perbankan
Independen :
DPK,ROA,CAR,NP
L dan SBI

Analisis regresi
berganda

Terdapat pengaruh positip
antara Dana Pihak Ketiga
terhadap penyaluran kredit
BPR.,terdapat pengaruh
yang negatif tetapi tidak
signifikan antara variabel
tingkat suku bunga kredit
dengan penyaluran kredit
BPR,Terdapat pengaruh
yang positip tetapi tidak
signifikan antara variabel
Non Performance Loan
dengan penyaluran kredit
BPR.,Terdapat pengaruh
yang positip tetapi tidak
signifikan antara variabel
tingkat inflasi dengan
penyaluran kredit BPR.
Terdapat pengaruh yang
negatip dan signifikan
antara variabel tingkat
risiko kredit dengan
penyaluran kredit bpr.
DPK dan CAR berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap kredit perbankan.
SBI berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap
kredit perbankan.
ROA,NPL tidak
berpengaruh terhadap
kredit perbankan.
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Objek pada
penelitian ini
adalah bank
umum go public

No

9

10

Peneliti

Umum Go
Public di
Indonesia 20082011)
Sesy rizkiyanti
Oktavia (2010)
Analisis
pengaruh bi rate,
inflasi dan
jumlah uang
beredar terhadap
capital adequacy
ratio dan
implikasinya
terhadap
penawaran
kredit modal
kerja bank
umum swasta
nasional
(periode 2004
sampai dengan
2009)
Dias Satria et.al
(2007
Determinasi
penyaluran
kredit bank
umum di
Indonesia
periode 20062009

Variabel

Metode Analisis

Hasil

Research gap

Dependen :
Penawaran kredit
Independen : Bi
Rate, inflasi, jumlah
uang beredar, capital
adequacy ratio,

Model regresi
untuk
kesesuaian (fit)

Bi rate, inflasi, uang
beredar memiliki pengaruh
positif dan signifikan
terhadap penawaran kredit

Kredit modal
kerjabank umum
swasta nasional.

Dependen :
Penyaluran kredit
bank umum
Independen :
Market share, NPL,
BOPO, CAR, DPK,
ROA dan
penempatan dana
SBI

Analisis regresi
berganda

CAR,ROA dan SBI
berpengaruh secara
signifikan terhadap kredit.
NPL,BOPO,DPK dan
market share tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kredit.

Penelitian ini
penyaluran
kredit pada bank
umum tahun
2006-2009

Sumber : Jurnal dan Skripsi
2.4

Kerangka Pemikiran
Pengaruh dari aturan pemerintah mengenai loan to value, yang menurut media
massa akan mempengaruhi volume penjualan unit rumah. Aturan tersebut diperkirakan
akan berdampak pada volume penjualan, baik penjualan unit rumah maupun penjualan
unit kendaraan bermotor. Hal itu mengacu pada menurunnya daya beli konsumen akibat
meningkatnya pembayaran di muka.Terlebih lagi peran pemerintah yang dalam hal ini

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

bukan sebagai regulator yang menyokong daya beli masyarakat, namun sebagai regulator
yang membatasi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk
menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kredit pemilikan rumah dan
apartemen (KPRA) di Indonesia.
Gambar 2.2
Kerangka pemikiran
NPL perbankan
BI Rate
Volume kredit kepemilikan
rumah dan apartemen

Laju inflasi bulanan

Produk Domestik Bruto Riil

(Dummy) Loan To Value

2.5

Rumusan Hipotesis
Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, telaah kajian teori
penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hipotesis 1 :
Ho1

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume
kredit pemilikan rumah dan apartemen
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Ha1

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Hipotesis 2 :
Ho2

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume
kredit pemilikan rumah dan apartemen

Ha2

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Hipotesis 3 :
Ho3

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha3

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Hipotesis 4 :
Ho4

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha4

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Hipotesis 5 :
Ho5

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV)
dan volume

kredit pemilikan rumah dan apartemen
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Ha5

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV) dan
volume kredit pemilikan rumah dan apartemen
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan studi deskriptif, penelitian yang menjelaskan variabel
dalam situasi yang menarik dan menganalisis bagaimana pengaruh data variabel
terhadap variabel lainnya.
Berdasarkan waktu penelitian, maka data penelitian ini adalah time series bulanan
dari tahun 2010 – 2013:3. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh bank yang
masuk dalam kelompok Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional dalam statistik
Bank Indonesia.

3.2

Metode Pengumpulan Data

3.2.1

Data yang Dihimpun
Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian, pemilihan,
dan pencatatan dari dokumen statistik berbagai lembaga terkait seperti Bank Indonesia
(BI), serta beberapa bahan pustaka lainnya berupa literatur dari buku-buku, jurnal,
majalah, dan internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

3.2.2

Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan :
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1. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Atau dengan kata lain,
metode penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data primer
yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer
maupun pihak lain. Data tersebut dperoleh dari situs resmi Bank Indonesia.
2. Studi Pustaka
Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merupakan
metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur
yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka serta literaturliteratur lainnya yang dapat digunkan sebagai bahan acuan untuk pengujian hipotesis
dan model analisis. Pengambilan data mencakup indikator-indikator yang
mempengaruhi permintaan kredit perumahan dan apartemen mengacu kepada
beberapa penelitian sebelumnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini
tersaji dalam Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1
Data (Jenis Variabel Data), Simbol, Satuan, dan Sumber Data
Variabel
Volume Kredit Pemilikan
Rumah dan Apartemen
NPL perbankan
BI Rate
Laju inflasi bulanan

Simbol
VKPRA

Satuan
Milyar Rupiah (Rp)

Sumber
Bank Indonesia

NPL
BIR
INF

Milyar Rupiah (Rp)
Persen (%)
Persen (%)

Produk Domestik Bruto PDB
Riil
Loan To Value (Dummy) LTV

Milyar Rupiah (Rp)

Bank Indonesia
Bank Indonesia
Badan
Pusat
Statistik
Bank Indonesia

Dummy

Bank Indonesia

Sumber : data diolah
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3.2.3

Populasi dan sampel
Penelitian ini menggunakan metode sensus dimana keseluruhan Bank Persero dan
Bank Umum Swasta Nasional yang terdapat dalam periode penelitian dijadikan sebagai
obyek penelitian. Penelitian menggunakan 39 waktu amatan (N = 39) (bulan Januari
2010 – Maret 2013).

3.3

Operasionalisasi Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel independen,
yaitu laju inflasi bulanan, produk domestik bruto, suku bunga SBI, Non Performing
Loan (NPL), Loan To Value (LTV) dan satu variabel dependen, yaitu volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen. Masing-masing variabel penelitian secara operasional
dapat didefinisikan sebagai berikut :

3.3.1

Variabel Independen
Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas. Menurut Uma Sekaran
(2011), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel variabel
terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

NPL perbankan
Bank komersial berperan dalam menciptakan uang giral melalui pemberian
kredit. Perbankan yang sehat akan membuat penciptaan uang giral berjalan mulus,
ditunjukkan dengan rendahnya kredit macet (Non Performing Loan). Sebaliknya,
meningkatnya kredit macet menurunkan aset bank, dan dapat menyebabkan bank
menjadi kurang sehat. Pada penelitian ini NPL diperoleh dari Statistik Perbankan
Indonesia (SPI) yang terdapat dalam website BI berupa satuan miliar.
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2. BI Rate
Suku bunga BI adalah suku bunga pinjaman antar bank dari dana yang
disimpan bank di bank sentral. Suku bunga sangat penting dalam menjalankan
kebijakan moneter, karena bank sentral dapat mempengaruhinya secara langsung.
Dengan demikian, tinggi rendahnya suku bunga BI dapat menjadi indikasi
keberhasilan bank sentral dalam menjalan kan kebijakan moneter. Operasi pasar
terbuka, bunga diskonto, dan cadangan minimum adalah instrumen utama bank
sentral dalam mempengaruhi suku bunga BI.
Dalam pinjaman diskonto, bila bank sentral menurunkan tingkat diskonto,
maka permintaan terhadap pinjaman diskonto meningkat sehingga meningkatkan
cadangan (Ktut Silvanita : 2009). Pada penelitian ini BI Rate diperoleh dari
Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang terdapat dalam website BI berupa satuan
persentase (%).
3. Laju inflasi bulanan
Dalam buku Mankiw (2008), teori kuantitas uang menyatakan bahwa bank
sentral, yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas
tingkat inflasi. inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang ditandai
dengan naiknya harga barang dan jasa secara cepat sehingga mengakibatkan
turunnya daya beli masyarakat yang sering pula diikuti dengan menurunnya
tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat
dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Pada penelitian ini Inflasi
diperoleh dari data ekonomi yang terdapat dalam website Badan Pusat Statistik
(BPS) berupa satuan persentase (%).
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4. Produk Domestik Bruto Riil
Menurut Mankiw (2008) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar
semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun
waktu tertentu. Dalam hal ini PDB diproxykan dengan laju pertumbuhan produk
domestik bruto atas dasar konstan 2000 menurut lapangan usaha yang sebenarnya
telah tersedia dari statistik ekonomi Bank Indonesia (SEKI) yang terdapat dalam
website BI berupa satuan miliar. Pada Statistik Ekonomi Bank Indonesia (SEKI)
data PDB tersedia dalam bentuk triwulan, sehingga peneliti menggunakan metode
Interpolasi Data untuk mendapatkan data bulanan. Sisipan metode (interpolasi)
digunakan untuk menentukan nilai sekarang atau masa depan ketika faktor tepat
tidak muncul di salah satu nilai sekarang atau masa depan (www.microsoft.com).
Interpolasi mengasumsikan bahwa perubahan antara dua nilai linier dan kesalahan
margin tidak penting. Berikut rumus Microsoft Excel formula dalam melakukan
linier interpolasi yang dikerjakan dalam excell :
a. =(End-Start)/(Row(End)-Row(Start)), buatlah formula ini di sebelah data
Start.
b. =Start+$B$1, buatlah formula ini dibawah data start.
5. Loan To Value
Loan to Value (LTV) merupakan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Bank

Indonesia untuk membatasi jumlah kredit konsumtif di Indonesia. Pada penelitian
ini, LTV merupakan variabel dummy dimana tanda “0” adalah LTV sebelum
diterapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 / 10 /DPNP dan tanda “1” adalah
setelah diterapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14 / 10 /DPNP. Surat Edaran
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Bank Indonesia No. 14 / 10 /DPNP mengatur batas LTV pemberian kredit KPRA
maksimal 70%.
Pinjaman hipotik mensyaratkan pembayaran uang muka, yaitu bagian dari
harga jual. Tanpa uang muka, peminjam memiliki insentif untuk tidak
melanjutkan pinjaman dan meninggalkan rumah atau real estate yang dibeli tanpa
kerugian apapun (yang merupakan bahaya moral). Hal itu juga dapat terjadi bila
harga rumah atau real estate turun sehingga nilai pinjaman menjadi lebih tinggi
dari nilai properti (rasio pinjaman terhadap properti atau Loan To Value / LTV
meningkat).
Uang muka menghindari peminjam melakukan bahaya moral. Pinjaman
hipotik dikatakan “conventional” atau “conforming” , bila rasio LTV sama dengan
80% atau lebih kecil. Semakin besar rasio, semakin besar resiko default , yaitu
resisko peminjam tidak melanjutkan pinjamannya (Ktut Silvanita : 2009).
3.3.2

Variabel Dependen
Variabel dependen dapat disebut juga dengan variabel terikat. Variabel terikat
merupakan variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti (Uma Sekaran : 2011).
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume kredit pemilikan rumah dan
apartemen.
Berdasarkan definisi Bank Indonesia, kredit properti merupakan semua pembiayaan
dari perbankan untuk bidang usaha yang kegiatannya berkaitan dengan pengadaan
tanah, bangunan dan fasilitasnya untuk dijual atau disewakan. Kredit properti ini
diberikan dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi.
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Menurut ketentuan Bank Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu
fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang
akan membeli atau memperbaiki rumah.
3.4

Model Penelitian
ln

=

+

+

+

+

= Volume kredit pemilikan rumah dan apartemen pada pengamatan t
= NPL perbankan pada pengamatan sebelum t
= Suku bunga SBI 1 Bulan pada pengamatan sebelum t
= laju inflasi bulanan pada pengamatan sebelum t
= Produk Domestik Bruto Riil pada pengamatan sebelum t

0 = Sebelum LTV ditetapkan
1 = Setelah LTV ditetapkan
α

= Konstanta
= variabel gangguan pada periode pengamatan t

3.5

Metode Analisis Data
Analisis yang digunkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode
Analisis Regresi Liniear Berganda. Metode Analisis Regresi Liniear Berganda
digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap
variabel terikat. Sebelum melakukan analisis tersebut, terlebih dahulu dilakukan Uji
Asumsi Klasik untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-
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benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala
autokorelasi (Widarjono, 2009).
Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah
memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) yakni tidak terdapat
heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokolinearitas.
Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat
menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit
untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat
signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya auto korelasi
mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi
tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan (Widarjono, 2009).
3.5.1

Pengujian Asumsi Klasik
Pada penelitian ini juga akan dilakukan pengujian penyimpanan asumsi klasik terhadap
model regresi yang telah di olah yang meliputi :
1. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi kedua
variabelnya (variabel terikat dan variabel bebas) terdistribusi secara normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati
normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan menggunakan Uji Jarque-Berra dengan
persamaan hipotesis sebagai berikut:
H0 : data terdisdribusi normal
Ha : data tidak terdisdribusi normal
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Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (α=5%), kriteria penolakan dan
penerimaan pengujiannya adalah sebagai berikut :
a. Jika nilai p-value> 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya data
terdistribusi secara normal.
b. Jika nilai p-value< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya data tidak
terdistribusi secara normal.
2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan antar variabel independen
dalam suatu model regresi. Hubungan linear antar variabel independen dapat terjadi
dalam bentuk hubungan linear yang sempurna (perfect) dan hubungan linear kurang
sempurna (imperfect)” (Widarjono, 2009).
Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji koefisien korelasi
(r) antar variabel independen. Menurut Widarjono (2009), berdasarkan aturan main
yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi (r) cukup tinggi katakanlah diatas
0.85 maka, diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, apabila
koefisien korelasi (r) relatif rendah maka diduga model tersebut terbebas dari unsur
multikolineaitas.
3. Uji Heteroskedastistas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam data tie series jarang mengandung unsur
heteroskedastitas . hal ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang sama
dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif stabil.(Widarjono : 2009).

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji white dengan
hipotesis sebagai berikut:
H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas
Ha : terdapat heteroskedastisitas
Dengan tingkat keyakinan 95% atau α=5% , jika nilai p-value Obs*R-square<α
maka H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai p-value Obs*R-square> α maka H0
diterima.artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut
waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan Uji LM (Lagrange
Multiplier) . Uji LM merupakan salah satu pengujian Autokorelasi, uji LM akan
menghasilkan angka statistik yang meregresi variabel pengganggu (residual). Adapun
hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
H0 : tidak terdapat Autokorelasi
H1 : terdapat Autokorelasi
Ada atau tidaknya masalah autokolerasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α=5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak
ada autokorelasi.

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

3.5.2

Analisis Regresi
Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik yang menghasilkan kelayakan dan model,
maka dapat dilakukan analisis dengan metode regresi linear berganda, yaitu dengan
menggunakan program Excel dan Eviews.
Dalam penelitian ini, model estimasi yang digunakan adalah persamaan linear.
persamaan model regresi berganda tersebut yaitu :
ln

=

+

+

+

+

= Volume kredit pemilikan rumah dan apartemen pada pengamatan t
= NPL perbankan pada pengamatan sebelum t
= Suku bunga SBI 1 Bulan pada pengamatan sebelum t
= laju inflasi bulanan pada pengamatan sebelum t
= Produk Domestik Bruto Riil pada pengamatan sebelum t

0 = Sebelum LTV ditetapkan
1 = Setelah LTV ditetapkan
α

= Konstanta
= variabel gangguan pada periode pengamatan t

3.5.3

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan pengujian secara simultan (uji
F) dan pengujian secara parsial (uji t).
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3.5.3.1 Uji Parsial (Uji T)
Uji t Parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masingmasing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Adapun langkah dalam melakukan uji t antara
lain yaitu :
1. Menentukan hipotesis
Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak
mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1 dan
X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.
H0 : β1 = β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara
variabel bebas (degree of operating dan degree of financial leverage)
terhadap variabel terikat (earning per share).
Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel
bebas bebas (degree of operating dan degree of financial leverage) terhadap
variabel terikat (earning per share).
2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
3.5.3.2 Uji Parsial (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang digunakandalam uji F
adalah:
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H0 : koefisien variabel β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5≠ 0
Ha : koefisien variabel 0β1 = β2 = β3 = β4= β5= 0
Dengan menggunakan kriteria pengujian keputusan sebagaiberikut:
a.

Jika F hitung> F tabel atau F > 0.05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent).

b.

Jika F hitung < F tabel atau F < 0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.4

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).
Menurut

Winarno

(2011),

menunjukkan

kemampuan

model

untuk

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R²
adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen yang berarti
semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sedangkan nilai
R² = 0 berarti bahwa tidak ada sedikitpun presentasi pengaruh dari variabel independen
terhadap variabel dependen.
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BAB IV
ANALISIS DATA
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No.
23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009.
Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur
tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam undang-undang ini.
Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia senantiasa melakukan
perubahan-perubahan peraturan terkait dengan fungsinya sebagai pengatur dan
pengawas bank. Secara umum, tujuan dilakukannya regulasi terhadap perbankan ialah
untuk mengatur agar bank dapat berkembang secara teratur tanpa mengorbankan
perkembangan sektor-sektor lainnya yang berada didalam perekonomian.
Hingga tahun 2012, terdapat 120 bank yang berada dalam otoritas Bank Indonesia
(Laporan Pengawasan Perbankan, 2012), dengan rincian sebagai berikut :
1. Bank Persero sebanyak 4 Bank
2. Bank Umum Swasta Nasional Devisa sebanyak 36 Bank
3. Bank Umum Swasta Non Devisa sebanyak 30 Bank
4. Bank Pembangunan Daerah sebanyak 26 Bank
5. Bank Campuran sebanyak 14 Bank
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6. Bank Asing sebanyak 10 Bank
Pada penelitian kali ini, peneliti mengamati dua dari enam jenis kelompok
kategori bank menurut Direktori Perbankan Indonesia. Objek yang digunakan dalam
penelitian ini ialah seluruh bank yang termasuk dalam kelompok Bank Persero dan
Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan sampel perusahaan yang termasuk
dalam kelompok Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa dikarenakan
kedua kelompok bank tersebut menyediakan kredit perumahan dan apartemen yang
paling besar.
4.2

Analisis Data Bank Persero

4.2.1

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menggunakan rata-rata (mean), standar maksimum dan
minimum NPL, Inflasi, PDB, LTV dan volume kredit perumahan dan apartemen
(VKPRA) Bank Persero dengan periode tahun pengamatan 2010 s/d tahun 2013-3.
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan hasil olahan data statistik deskriptif
dengan menggunakan Eviews 7.
Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Bank Persero
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

VKPRA
11.25864
11.25387
11.67473
10.83744
0.251630
39

NPL
9.963867
10.00315
10.42201
9.734655
0.139336
39

BIR
6.262821
6.500000
6.750000
5.750000
0.409383
39

Sumber : Data diolah penulis
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INF
0.430769
0.340000
1.570000
-0.320000
0.420002
39

PDB
14.40293
14.43428
14.57139
13.84978
0.146632
39

LTV
0.333333
0.000000
1.000000
0.000000
0.477567
39

1.

Volume kredit perumahan dan apartemen pada sampel
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dengan N = 39 waktu amatan, variabel
dependen volume kredit perumahan dan apartemen mempunyai nilai minimum
10.83744 yaitu pada Januari 2010 dan nilai maksimum 11.67473 pada Juli 2012.
Sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar

0.251630 dan nilai

rata - rata (mean) sebesar 11.25864 . Nilai rata - rata (mean) yang lebih besar
dibandingkan nilai standar deviasi (standard deviation) menunjukkan bahwa data
terdistribusi dengan baik.
2.

NPL(Non Performing Loan) pada sampel
Variabel independen NPL pada tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum 9.734655
pada bulan Maret 2010 sedangkan nilai maksimum pada nilai 10.42201 pada
bulan Februari 2012. Sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar
0.139336 dan nilai rata - rata (mean) sebesar

3.

9.963867 .

BI Rate
Variabel independen BI Rate pada tabel 4.1 menunjukkan nilai minimum
5.750000 dari Agustus 2012 hingga Maret 2013, Sedangkan nilai maksimum pada
nilai

6.750000 dari Maret 2011 hingga Oktober 2011 . Sementara nilai standar

deviasi (standard deviation) sebesar

0.409383 dan nilai rata - rata (mean)

sebesar 6.262821 .
4.

Inflasi pada sampel
Variabel independen Inflasi memiliki nilai maksimum 1.570000 pada bulan Juli
2010 dan nilai minimum -0.320000 pada bulan Maret 2011. Sementara nilai
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standar deviasi (standard deviation) sebesar
(mean) sebesar
5.

0.420002 dan nilai rata - rata

0.430769.

PDB (Produk Domestik Bruto) pada sampel
Variabel independen PDB memiliki nilai maksimum 14.57139 pada bulan Maret
2013 dan nilai minimum

13.84978 pada bulan Januari 2010. Sementara nilai

standar deviasi (standard deviation) sebesar
(mean) sebesar
6.

0.146632 dan nilai rata - rata

14.40293 .

LTV (Loan To Value) pada sampel
Variabel LTV merupakan variabel dummy dimana nilai maksimum 1.000000
yang berlaku dari Maret 2012 sampai April 2013 dan nilai minimum 0.000000
dari Desember 2009 hingga Februari 2012. Sementara nilai standar deviasi
(standard deviation) sebesar

0.477567 dan nilai rata - rata (mean)

sebesar 0.333333 .
4.2.2

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model
yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier
Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila dapat memenuhi
persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi
(Widarjono, 2009).
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4.2.2.1

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi kedua
variabelnya (variabel terikat dan variabel bebas) terdistribusi secara normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati
normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan menggunakan Uji Jarque-Berra dengan
persamaan hipotesis sebagai berikut:
H0 : data terdisdribusi normal
Ha : data tidak terdisdribusi normal
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (α=5%), kriteria penolakan dan
penerimaan pengujiannya adalah sebagai berikut :
c. Jika nilai p-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya data
terdistribusi secara normal.
d. Jika nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya data
tidak terdistribusi secara normal.
Tabel 4.2
Uji normalitas Bank Persero
10

Series: Residuals
Sample 2010M01 2013M03
Observations 39

8

6

4

2

0

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.26e-15
0.004824
0.176228
-0.163706
0.067892
0.373450
3.676191

Jarque-Bera
Probability

1.649526
0.438339

0.20

Sumber : Data diolah penulis
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Berdasarkan hasil pengolahan data uji normalitas pada tabel 4.2 , untuk data Bank
Persero memiliki nilai Jarque-Bera sebesar 1.649528 yang lebih besar dari α = 5%
(0.05). Nilai probabilitas pada uji normalitas yang telah dilakukan ialah sebesar
0.438339. Angka di atas menunjukkan bahwa Prob > 5%. Artinya nilai residual dari
regresi data terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan H0 tidak dapat ditolak , yang
berarti data terdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%.
4.2.2.2

Uji Multikolinearitas
Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji koefisien
korelasi (r) antar variabel independen. Menurut Widarjono (2009), berdasarkan aturan
main (rule of thumb), jika koefisien korelasi (r) cukup tinggi katakanlah diatas 0.85
maka, diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, apabila
koefisien korelasi (r) relatif rendah maka diduga model tersebut terbebas dari unsur
multikolineaitas.
Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas Bank Persero
NPL
BIR
NPL
1.000000 -0.359625
BIR
-0.359625
1.000000
INF
-0.175879 -0.040235
PDB
0.650623 -0.627109
LTV
0.469876 -0.897348
Sumber : Data diolah penulis

INF
-0.175879
-0.040235
1.000000
-0.015027
-0.048544

PDB
0.650623
-0.627109
-0.015027
1.000000
0.672658

LTV
0.469876
-0.897348
-0.048544
0.672658
1.000000

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa penelitian ini mengandung multikolinearitas pada
variabel BI Rate dan Loan To Value. Hal ini terjadi karena Loan to Value merupakan
variabel dummy sehingga muncul masalah multikolinearitas. Sehingga dapat
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disimpulkan tidak ada korelasi antara variabel NPL, INF, PDB dan LTV yaitu tidak
ada hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi.
4.2.2.3

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam data time series jarang mengandung
unsur heteroskedastitas . Hal ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang
sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif stabil.(Widarjono : 2009).
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji white dengan
hipotesis sebagai berikut:
H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas
Ha : terdapat heteroskedastisitas
Dengan tingkat keyakinan 95% atau α=5% , jika nilai p-value Obs*R-square<α maka
H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai p-value Obs*R-square> α maka H0 diterima.artinya
tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.4
Uji heteroskedastisitas Bank Persero
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.892875
28.17745
26.99526

Prob. F(18,20)
Prob. Chi-Square(18)
Prob. Chi-Square(18)

0.0119
0.0594
0.0791

Sumber : Data diolah penulis
Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji white yang telah diolah
penulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam
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regresi. Hal tersebut dapat diketahui melalui nilai probability Chi Squares dari Obs*Rsquared sebesar 0.0594 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α=5%.
4.2.2.4

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut
waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan Uji LM (Lagrange
Multiplier) . Uji LM merupakan salah satu pengujian Autokorelasi, uji LM akan
menghasilkan angka statistik yang meregresi variabel pengganggu (residual). Adapun
hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
H0 : tidak terdapat Autokorelasi
H1 : terdapat Autokorelasi
Ada atau tidaknya masalah autokolerasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α=5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak
ada autokorelasi.
Tabel 4.5
Uji autokorelasi Bank Persero
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.209018
2.821932

Prob. F(2,31)
Prob. Chi-Square(2)

0.3122
0.2439

Sumber : Data diolah penulis
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di artikan bahwa uji Lagrange Multiplier
(LM) sebesar 0.2439 . Dimana pada tabel 4.5 ditunjukkan bahwa nilai probabilitas dari
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Obs*R-square lebih besar dari α=5%, dapat di simpulkan bahwa model regresi
berganda ini tidak mengandung masalah autokorelasi.
4.2.3

Analisis Berganda
Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik yang menghasilkan kelayakan dan model,
maka dapat dilakukan analisis dengan metode regresi linear berganda, yaitu dengan
menggunakan program Excel dan Eviews 7. Dalam penelitian ini, model estimasi yang
digunakan adalah persamaan linear. Hasil analisis regresi dapat ditunjukkan sebagai
berikut :
Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Berganda Bank Persero
Dependent Variable: VKPRA
Method: Least Squares
Date: 08/22/13 Time: 02:11
Sample: 2010M01 2013M03
Included observations: 39
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
BIR
INF
PDB
LTV

-3.833425
0.375766
-0.250734
-0.008363
0.897375
-0.008839

1.655669
0.116863
0.068110
0.029180
0.129691
0.061338

-2.315333
3.215447
-3.681316
-0.286587
6.919333
-0.144099

0.0270
0.0029
0.0008
0.7762
0.0000
0.8863

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927202
0.916172
0.072855
0.175157
50.07130
84.06182
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11.25864
0.251630
-2.260067
-2.004134
-2.168240
1.378341

Sumber : Data diolah penulis
VKPRA = -3.833425 + 0.375766 NPL - 0.250734 BIR - 0.008363 INF + 0.897375
PDB - 0.008839 LTV
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Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1. Koefisien konstanta pada tabel 4.6 adalah sebesar -3.833425. Koefisien konstanta
sebesar -3.833425 berarti jika variabel non performing loan (NPL), BI Rate,
Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Loan To Value bernilai konstan, maka volume
kredit perumahan dan apartemen Bank Persero dalam sampel penelitian akan
turun sebesar -3.833425 persen . Dalam keadaan konstan BI Rate, Inflasi dan
Loan To Value berkorelasi negatif dengan volume kredit perumahan dan
apartemen. Namun NPL dan Produk Domestik Bruto berkorelasi positif terhadap
kredit perumahan dan apartemen.
2. Koefisien regresi NPL perusahaan sebesar 0.375766 dan nilai probabilitas non
performing loan (NPL) 0.0029

berarti, variabel NPL berkorelasi positif dan

secara parsial signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada
bank Persero. Jika non performing loan (NPL) mengalami kenaikan satu persen,
maka volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero akan
mengalami kenaikan sebesar 0.375766 % dengan asumsi kondisi variabel lainnya
konstan.
3. Koefisien regresi BI Rate perusahaan sebesar - 0.250734 dan nilai probabilitas BI
Rate 0.0008

berarti, variabel BI Rate berkorelasi negatif dan secara parsial

signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero.
Jika BI Rate mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan
dan apartemen pada bank Persero akan mengalami penurunan sebesar 0.250734 %
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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4. Koefisien regresi inflasi perusahaan sebesar -0.008363 dan nilai probabilitas
inflasi 0.7762 berarti, variabel inflasi berkorelasi negatif dan secara parsial tidak
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero.
Jika inflasi mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan
apartemen pada bank Persero akan mengalami kenaikan sebesar 0.008363 %
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
5. Koefisien regresi produk domestik bruto (PDB) perusahaan sebesar 0.897375 dan
nilai probabilitas inflasi 0.0000 berarti, variabel produk domestik bruto (PDB)
berkorelasi positif dan secara parsial

signifikan terhadap volume kredit

perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika produk domestik bruto (PDB)
mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen
pada bank Persero akan mengalami kenaikan sebesar 0.897375 % dengan asumsi
kondisi variabel lainnya konstan.
6. Koefisien regresi loan to value (LTV) perusahaan sebesar - 0.008839 dan nilai
probabilitas loan to value (LTV) 0.8863 berarti, variabel loan to value (LTV)
berkorelasi negatif dan secara parsial tidak signifikan terhadap volume kredit
perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika loan to value (LTV)
mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen
pada bank Persero akan mengalami penurunan sebesar 0.008839 % dengan asumsi
kondisi variabel lainnya konstan.
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4.2.4

Pengujian Hipotesis

4.2.4.1

Uji T Parsial
Uji t Parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah
masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Adapun langkah dalam
melakukan uji t antara lain yaitu :
2.

Menentukan hipotesis
Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak
mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1
dan X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.
H0 : β1 : β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara
variabel bebas (inflasi bulanan, produk domestik bruto, suku bunga SBI, Non
Performing Loan, Loan To Value) terhadap variabel terikat (volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen).
Ha : β1 : β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara
variabel bebas bebas (inflasi bulanan, produk domestik bruto, suku bunga SBI,
Non Performing Loan, Loan To Value) terhadap variabel terikat (volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen).

3. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat
ditolak. Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima. Adapun hasil
uji t dapat dilihat pada tabel 4.6.
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Hipotesis 1 :
Ho1 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume

kredit

pemilikan rumah dan apartemen
Ha1 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa variabel Non
Perforing Loan (NPL) memiliki probabilitas sebesar 0.0029, hasil ini berada di bawah
tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0029 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan
menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Non Perforing Loan (NPL) secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan
apartemen (VKPRA).
Hipotesis 2 :
Ho2

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume

kredit

pemilikan rumah dan apartemen
Ha2

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa variabel BI Rate
memiliki probabilitas sebesar 0.0008, hasil ini berada di bawah tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.0008 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini
mengindikasikan bahwa BI Rate secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
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Hipotesis 3 :
Ho3

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha3

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa variabel inflasi
memiliki probabilitas sebesar 0.7762, hasil ini berada di atas tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.7762 ≥ 0,05), yang artinya menerima Ho dan menolak Ha. Hal ini
mengindikasikan bahwa inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
Hipotesis 4 :
Ho4

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen

Ha4

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa variabel Produk
Domestik Bruto (PDB) memiliki probabilitas sebesar 0.0000, hasil ini berada di
bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0000 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan
menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan
apartemen (VKPRA).
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Hipotesis 5 :
Ho5

:Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV) dan
volume

Ha5

kredit pemilikan rumah dan apartemen

:Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV) dan volume
kredit pemilikan rumah dan apartemen

Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa variabel Loan To
Value (LTV) memiliki probabilitas sebesar 0.8863, hasil ini berada di bawah tingkat
signifikansi sebesar 5% (0.8863 ≥ 0,05), yang artinya menerima Ho dan menolak Ha.
Hal ini mengindikasikan bahwa Loan To Value (LTV) secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
4.2.4.2

Uji statistik F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji F
adalah:
H0 : koefisien variabel β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5≠ 0
Ha : koefisien variabel β1 = β2 = β3 = β4= β5= 0
Dengan menggunakan kriteria pengujian keputusan sebagaiberikut:
a. Jika F hitung> F tabel atau F > 0.05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent).
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b. Jika F hitung < F tabel atau F < 0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel terikat.
Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.6, dapat diketahui nilai dari probabilitas
(F-statistik) 0.000000 dimana nilai probabilitas ini jauh di bawah tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.000000 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan)
menolak Ho dan menerima Ha, yang artinya bahwa variabel Non Performing Loan
(NPL), BI Rate, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Loan To Value (LTV)
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel volume kredit perumahan
dan apartemen (VKPRA) Bank Persero.
4.2.5

Koefisien determinasi (

)

Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).
Menurut

Winarno

(2011),

menunjukkan

kemampuan

model

untuk

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R²
adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen yang berarti
semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sedangkan nilai
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R² = 0 berarti bahwa tidak ada sedikitpun presentasi pengaruh dari variabel
independen terhadap variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 4.6. Hasil koefisien determinasi dalam tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai
adjusted r² ialah 0.916172 atau sebesar 91,6172 %. Hal ini menunjukan bahwa
variabel Non Performing Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB)
dan Loan To Value (LTV) mampu mempengaruhi dan menjelaskan nilai variabel
volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) Bank Persero sebesar 91,6172 %.
Sisanya yaitu 0.083828 atau sebesar 8,3828 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
digunakan dalam model penelitian ini.
4.2.6

Analisis Hasil

4.2.6.1

Variabel Non Performing Loan (NPL)
NPL merupakan salah satu risiko yang biasanya dapat dirasakan tetapi sulit untuk
dihitung besarnya dan kapan risiko tersebut akan datang. Untuk menghindari risiko ini,
perlu perhatian dalam

penyusunan perencanaan kredit agar kredit-kredit yang

dipasarkan tersebut dapat tepat arah hingga mengurangi kegagalan dalam pemberian
kredit itu sendiri. Jika NPL perbankan tinggi,maka bank harus melakukan penyediaan
pencadangan yang lebih besar sehingga hal ini sangat mempengaruhi besarnya
ekspansi kredit (Muljono:2001).
KPRA pada umumnya merupakan kredit yang memiliki jangka waktu jatuh tempo
cukup panjang/lama. Dalam wibowo (2008), perbankan cenderung bersikap backward
looking (melihat kondisi periode sebelumnya), sehingga tingginya NPL akan diikuti
oleh rendahnya penyaluran KPRA, atau dengan kata lain meningkatnya NPL akan
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membuat perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan
mengurangi jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA.
Menurut Mudrajad (2011) pelajaran di berbagai negara menunjukkan bahwa
kredit macet yang melonjak secara tajam akan mempengaruhi penawaran kredit. Akan
tetapi pada kondisi puncak siklus bisnis, tidak akan menekan penawaran kredit.
Kondisi semacam ini, pemotongan supply kredit akan menyulut menurunnya siklus
bisnis.
Dari hasil uji regresi berganda yang ditunjukkan dalam tabel 4.6, bahwa koefisien
regresi NPL perusahaan sebesar 0.375766 dan nilai probabilitas non performing loan
(NPL) 0.0029 berarti, variabel NPL berkorelasi positif dan secara parsial signifikan
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika non
performing loan (NPL)

mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit

perumahan dan apartemen pada bank Persero akan mengalami kenaikan

sebesar

0.375766 % dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
Hasil signifikansi penelitian ini di dukung oleh penelitian Wibowo, Murtningsih
dan Oktaviani yang menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh
signifikan dalam penyaluran kredit perumahan dan apartemen maupun kredit secara
umum.
Hasil penelitian ini merujuk pada teori Mudrajad (2011) mengindikasikan bahwa
pada kondisi puncak siklus bisnis, tidak akan menekan penawaran kredit. Kondisi
semacam ini, pemotongan supply kredit akan menyulut menurunnya siklus bisnis.
Sesuai dengan penelitian di latar belakang penelitian ini, hasil penelitian Daymas et,al
yang membuktikan bahwa dari tahun 2000-2011 performa terbaik dihasilkan oleh
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sektor properti. Koofisien positif pada NPL juga bisa diindikasikan sebagai salah satu
strategi bank dalam memperkecil NPL. Strategi ini menekan NPL dengan tetap
melakukan ekspansi kredit.
Berdasarkan pengujian statistik diatas diperoleh signifikansi positif sebesar
0.0029 sehingga Ha diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara variabel Non Performance Loan dengan penyaluran kredit .
4.2.6.2

Variabel BI Rate
Sebagaimana diketahui dalam dunia perekonomian khususnya perbankan terdapat
berbagai jenis suku bunga, termasuk didalamnya suku bunga KPR dan KPA. Dalam
Wibowo (2008) walaupun nilai dari tiap suku bunga tersebut berbeda-beda sesuai
dengan jenisnya akan tetapi hampir semua suku bunga tersebut pada dasarnya
mengacu pada BI Rate. Namun demikian, secara aktual seringkali suku bunga KPR
dan KPA bergerak sangat lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan BI
Rate, walaupun pada jangka panjang kedua suku bunga tersebut senantiasa bergerak
mengikuti pergerakan BI Rate.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito
dan suku bunga kredit perbankan.

Apabila perekonomian sedang mengalami

kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif
melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku
bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari
perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga
akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan
meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian
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semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank
Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas
perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan
Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank
Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan
moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank
Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti
oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit
perbankan.
Koefisien regresi BI Rate perusahaan sebesar - 0.250734 dan nilai probabilitas
BI Rate 0.0008

berarti, variabel BI Rate berkorelasi negatif dan secara parsial

signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika
BI Rate

mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan

apartemen pada bank Persero akan mengalami penurunan sebesar 0.250734 % dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Wibowo, bahwa suku bunga
berpengaruh terhadapap volume kredit perumahan dan apartemen. Penelitian
Anggriawan juga menyatakan bahwa semakin tinggi suku bunga maka permintaan
kredit akan turun, dan penelitian lainnya seperti Murtiningsih, Hendrik, Oktaviani,
Sezy dan Dias sehingga dalam penelitian ini sejalan dengan teori.
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Penelitian ini sesuai dengan teori, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga
deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Penurunan suku bunga BI Rate

menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan
rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan
biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan
aktifitas

konsumsi

dan

investasi

sehingga

aktifitas

perekonomian

semakin

bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia
merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas
perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
4.2.6.3

Variabel Inflasi
Dalam Judisseno (2005) bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga unit barang
secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa ada kestabilan
ekonomi, perekonomian akan bekerja secara tidak efisien. Dalam kondisi ada inflasi
yang deras, jelas investasi tidak akan terjadi dan menyebabkan permintaan kredit akan
turun, bahkan kegiatan investasi akan berubah menjadi spekulasi, produksi berkurang
dan sangat besar kemungkinannya diikuti oleh gejolak sosial dan politik yang tidak
menguntungkan.
Koefisien regresi inflasi perusahaan sebesar -0.008363 dan nilai probabilitas
inflasi 0.7762 berarti, variabel inflasi berkorelasi negatif dan secara parsial tidak
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika
inflasi

mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan

apartemen pada bank Persero akan mengalami penurunan sebesar 0.008363 % dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hendrik Baitullah yaitu tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan kredit
kepemilikan rumah (KPR) dan penelitian Wibowo, Murtiningish, Pratami, dan
Hasanudin. Tidak signifikan nya inflasi pada penelitian dikarenakan pada masa
penelitian variabel ini inflasi tidak terlalu bergejolak sehingga tidak adanya pengaruh
variabel ini terhadap volume kredit perumahan dan apartemen.
4.2.6.4

Variabel Produk Domestik Bruto
Menurut Mankiw (2008) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua
barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu
tertentu. Menurut Diyanti (2012), pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka
konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil (sesuai dengan
teori Keynes).
Teori

sinergi

Klasik-keynessian

dalam

Judiseno

(2005)

mengatakan

“Konsekuensi logis peningkatan Pendapatan Masyarakat yang tercermin dalam
Pendapatan Nasional, secara otomatis akan meningkatkan fumgsi tabungan
masyarakat. Semakin besar tabungan masyarakat, sebagai dana yang tersedia untuk
dipinjamkan (loanable fund), mendorong kecenderungan investasi yang lebih besar.”
Kemampuan daya beli atau

jumlah pendapatan masyarakat akan sangat

berpengaruh terhadap pola konsumsi dan volume konsumsi dari suatu barang dan jasa
yang diperlukan (Muljono:2001). Hal ini menggambarkan volume kredit perumahan
dan apartemen juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan masyarakat.
Selanjutnya koefisien regresi Produk Domestik Bruto (PDB) perusahaan sebesar
0.897375 dan nilai probabilitas inflasi 0.0000 berarti, variabel Produk Domestik Bruto
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(PDB) berkorelasi positif dan secara parsial

signifikan terhadap volume kredit

perumahan dan apartemen pada bank Persero. Jika produk domestik bruto (PDB)
mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen pada
bank Persero akan mengalami kenaikan sebesar 0.897375 % dengan asumsi kondisi
variabel lainnya konstan.
Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa variabel PDB berpengaruh positif dan
signifikan dalam mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen pada bank
Persero. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Anggriawan dan Pratami yaitu
PDB berpengaruh positif dan signifikan. Nilai dari PDB mencerminkan tingkat
pendapatan, dan tingkat pendapatan

yang tinggi akan meningkatkan pendapatan

masyarakat, selanjutnya tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan
memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa (meningkatan permintaan
agregat). Dengan kata lain apabila pendapatan bertambah tinggi maka perrmintaan
kredit perumahan dan apartemen yang bisa digunakan untuk konsumsi maupun
investasi akan bertambah tinggi pula. Selain itu kenaikan PDB mencerminkan bahwa
adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi, kenaikan pertumbuhan ekonomi ini
mengindikasikan adanya pertambahan besarnya pasar (market size).
4.2.6.5

Variabel Loan To Value (LTV)
Pinjaman hipotik mensyaratkan pembayaran uang muka, yaitu bagian dari harga
jual. Menurut Ktut Silvanita (2009) tanpa uang muka, peminjam memiliki insentif
untuk tidak melanjutkan pinjaman dan meninggalkan rumah atau real estate yang
dibeli tanpa kerugian apapun (yang merupakan bahaya moral). Dalam surat edaran
Bank Indonesia yang baru saja dikeluarkan Maret 2012, mengacu pada menurunnya
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daya beli konsumen akibat meningkatnya pembayaran di muka. Terlebih lagi peran
pemerintah yang dalam hal ini bukan sebagai regulator yang menyokong daya beli
masyarakat, namun sebagai regulator yang membatasi daya beli masyarakat.
Koefisien regresi loan to value (LTV) perusahaan yang ditunjukkan pada tabel 4.6
menunjukkan berkorelasi negatif dan secara parsial tidak signifikan terhadap volume
kredit perumahan dan apartemen pada bank Persero. Sehingga dalam penelitian ini
Loan To Value tidak mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen pada
bank Persero. Hal ini dikarenakan surat edaran yang mengatur uang muka menjadi
30% ditujukan untuk perumahan di atas 70% hal berarti sasaran debitur nya adalah
kalangan menengah ke atas. Sehingga wajar jika variabel dummy Loan to Value
(LTV) tidak mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA). Hal
ini dapat dilihat dari permintaan akan rumah dan apatemen yang masih tinggi pada
Bank Persero.
4.3

Analisis Data Bank BUSN

4.3.1

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menggunakan rata-rata (mean), standar maximum dan
minimum NPL, Inflasi, PDB, LTV dan volume kredit perumahan dan apartemen
(VKPRA) Bank BUSN dengan periode tahun pengamatan 2010 s/d tahun 2013-3.
Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan hasil olahan data statistik deskriptif
dengan menggunakan Eviews 7.
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Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Bank BUSN
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

VKPRA
11.23005
11.21798
11.57899
10.91188
0.216685
38

NPL
9.834543
9.830830
9.907928
9.735246
0.049008
38

BIR
6.256579
6.500000
6.750000
5.750000
0.412994
38

INF
0.433421
0.390000
1.570000
-0.320000
0.425309
38

PDB
14.41749
14.44401
14.57139
14.19725
0.116597
38

LTV
0.342105
0.000000
1.000000
0.000000
0.480783
38

Sumber : Data diolah penulis
1. Volume kredit perumahan dan apartemen pada sampel
Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dengan N = 38 waktu amatan, variabel
dependen

volume

kredit

perumahan

dan

apartemen

mempunyai

nilai

minimum 10.91188 yaitu pada Februari 2010 dan nilai maksimum 11.57899
pada Maret 2013. Sementara nilai standar deviasi (standard deviation)
sebesar

0.216685 dan nilai rata - rata (mean) sebesar 11.23005 . Nilai rata -

rata (mean) yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi (standard
deviation) menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik.
2. NPL(Non Performing Loan) pada sampel
Variabel independen NPL pada tabel 4.7 menunjukkan nilai minimum 9.735246
pada bulan Januari 2011 sedangakan nilai maksimum pada nilai 9.907928 pada
bulan Mei 2011. Sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar
0.049008 dan nilai rata - rata (mean) sebesar
3.

9.834543 .

BI Rate
Variabel

independen

BI

Rate

pada

tabel

4.7

menunjukkan

nilai

minimum 5.750000 dari Agustus 2012 hingga Maret 2013, Sedangakan nilai
maksimum pada nilai

6.750000 dari Maret 2011 hingga Oktober 2011 .
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Sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar
rata - rata (mean) sebesar
4.

0.412994 dan nilai

6.256579 .

Inflasi pada sampel
Variabel independen Inflasi memiliki nilai maksimum 1.570000 pada bulan Juli
2010 dan nilai minimum -0.320000 pada bulan Maret 2011. Sementara nilai
standar deviasi (standard deviation) sebesar

0.425309 dan nilai rata - rata

(mean) 0.433421.
5.

PDB (Produk Domestik Bruto) pada sampel
Variabel independen PDB memiliki nilai maksimum 14.57139 pada bulan Maret
2013 dan nilai minimum

14.19725 pada bulan Februari 2010. Sementara nilai

standar deviasi (standard deviation) sebesar
(mean) sebesar
6.

0.116597 dan nilai rata - rata

14.41749 .

LTV (Loan To Value) pada sampel
Variabel LTV merupakan variabel dummy dimana nilai maksimum 1.000000
yang berlaku dari Maret 2012 sampai April 2013 dan nilai minimum 0.000000
dari Desember 2009 hingga Februari 2012. Sementara nilai standar deviasi
(standard deviation) sebesar

0.480783 dan nilai rata - rata (mean)

sebesar 0.342105 .
4.3.2

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model
yang ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier

Analisis Faktor-Faktor..., Indri Indah Suari, Ak.-Ibs, 2013

Unbias Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila dapat memenuhi
persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi
(Widarjono, 2009).
4.3.2.1

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi kedua
variabelnya (variabel terikat dan variabel bebas) terdistribusi secara normal atau tidak.
Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati
normal. Uji normalitas dapat ditempuh dengan menggunakan Uji Jarque-Berra dengan
persamaan hipotesis sebagai berikut:
H0 : data terdisdribusi normal
Ha : data tidak terdisdribusi normal
Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (α=5%), kriteria penolakan dan
penerimaan pengujiannya adalah sebagai berikut :
e. Jika nilai p-value > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya data
terdistribusi secara normal.
f. Jika nilai p-value < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya data
tidak terdistribusi secara normal.
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Tabel 4.8
Uji normalitas Bank BUSN
8

Series: Residuals
Sample 2010M02 2013M03
Observations 38

7
6

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5
4
3
2

Jarque-Bera
Probability

1
0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

-0.006203
0.001593
0.084215
-0.137427
0.054376
-0.255124
2.146267
1.566253
0.456975

0.10

Sumber : Data diolah penulis
Berdasarkan hasil pengolahan data uji normalitas pada tabel 4.8 , untuk data Bank
BUSN memiliki nilai Jarque-Bera sebesar 1.566253 yang lebih besar dari α = 5%
(0.05). Nilai probabilitas pada uji normalitas yang telah dilakukan ialah sebesar
0.456975. Angka di atas menunjukkan bahwa Prob > 5%. Artinya nilai residual dari
regresi data terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan H0 tidak dapat ditolak , yang
berarti data terdistribusi normal dengan tingkat keyakinan 95%.
4.3.2.2

Uji Multikolinearitas
Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji koefisien
korelasi (r) antar variabel independen. Menurut Widarjono (2009), berdasarkan aturan
main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi (r) cukup tinggi katakanlah
diatas 0.85 maka, diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya,
apabila koefisien korelasi (r) relatif rendah maka diduga model tersebut terbebas dari
unsur multikolineaitas.
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Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas Bank BUSN
NPL
BIR
INF
PDB
LTV

NPL
1.000000
-0.251118
-0.189875
0.666562
0.378177

BIR
-0.251118
1.000000
0.109787
-0.624748
-0.896389

INF
-0.189875
0.109787
1.000000
-0.207335
-0.134872

PDB
0.666562
-0.624748
-0.207335
1.000000
0.668513

LTV
0.378177
-0.896389
-0.134872
0.668513
1.000000

Sumber : Data diolah penulis
Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa penelitian ini mengandung multikolinearitas pada
variabel BI Rate dan Loan To Value. Hal ini terjadi karena Loan to Value merupakan
variabel dummy sehingga muncul masalah multikolinearitas. Sehingga dapat
disimpulkan tidak ada korelasi antara variabel NPL, INF, PDB dan LTV yaitu tidak
ada hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi.
4.3.2.3

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam data time series jarang mengandung
unsur heteroskedastitas . Hal ini terjadi karena ketika menganalisis perilaku data yang
sama dari waktu ke waktu fluktuasinya akan relatif stabil.(Widarjono : 2009).
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji white dengan
hipotesis sebagai berikut:
H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas
Ha : terdapat heteroskedastisitas
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Dengan tingkat keyakinan 95% atau α=5% , jika nilai p-value Obs*R-square<α maka
H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai p-value Obs*R-square> α maka H0 diterima.artinya
tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
Tabel 4.10
Uji heteroskedastisitas Bank BUSN
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.726359
12.58610
2.702351

Prob. F(15,22)
Prob. Chi-Square(15)
Prob. Chi-Square(15)

0.7350
0.6342
0.9998

Sumber : Data diolah penulis
Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji white yang telah
diolah penulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas
dalam regresi. Hal tersebut dapat diketahui melalui nilai probability Chi Squares dari
Obs*R-squared sebesar 0.6342 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α=5%.
4.3.2.4

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut
waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada
masa-masa sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan Uji LM (Lagrange
Multiplier) . Uji LM merupakan salah satu pengujian Autokorelasi, uji LM akan
menghasilkan angka statistik yang meregresi variabel pengganggu (residual). Adapun
hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
H0 : tidak terdapat Autokorelasi
H1 : terdapat Autokorelasi
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Ada atau tidaknya masalah autokolerasi bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α=5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak
ada autokorelasi.
Tabel 4.11
Uji autokorelasi Bank BUSN
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

67.52008
27.49213

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)

0.0000
0.0000

Sumber : Data diolah penulis
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di artikan bahwa uji Lagrange Multiplier
(LM) sebesar 0.000 dimana pada tabel 4.11 ditunjukkan bahwa nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih kecil dari α=5%, dapat di simpulkan bahwa model regresi
berganda ini mengandung masalah autokorelasi.
Pada penelitian ini, peneliti menghilangkan masalah autokorelasi yang terdapat
pada regresi dengan menambahkan variabel yang dinamakan auto regression atau
dengan kata lain AR (1).
Tabel 4.12
Uji autokorelasi Bank BUSN setelah perbaikan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.801979
2.004678

Prob. F(2,28)
Prob. Chi-Square(2)

0.4585
0.3670

Sumber : Data diolah penulis
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat di artikan bahwa uji Lagrange Multiplier (LM)
sebesar 0.3670 dimana pada tabel 4.12 ditunjukkan bahwa nilai probabilitas dari
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Obs*R-square lebih besar dari α=5%, dapat di simpulkan bahwa model regresi
berganda ini tidak mengandung masalah autokorelasi.
4.3.3

Analisis Berganda
Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik yang menghasilkan kelayakan dan model,
maka dapat dilakukan analisis dengan metode regresi linear berganda, yaitu dengan
menggunakan program Excel dan Eviews 7. Dalam penelitian ini, model estimasi yang
digunakan adalah persamaan linear. Hasil analisis regresi dapat ditunjukkan sebagai
berikut :
Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Berganda Bank BUSN
Dependent Variable: VKPRA
Method: Least Squares
Date: 08/22/13 Time: 02:23
Sample (adjusted): 2010M03 2013M03
Included observations: 37 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
BIR
INF
PDB
LTV
AR(1)

-13.62982
-0.148829
-0.011003
-0.006203
1.829546
0.035717
0.675546

3.340789
0.147152
0.045284
0.013040
0.221104
0.037904
0.140634

-4.079821
-1.011392
-0.242985
-0.475676
8.274596
0.942292
4.803581

0.0003
0.3199
0.8097
0.6378
0.0000
0.3536
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.984788
0.981746
0.028778
0.024845
82.66039
323.6904
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11.23865
0.213000
-4.089751
-3.784983
-3.982306
2.095129

Sumber : Data diolah penulis
VKPRA = - 12.954274 - 0.148829 NPL -0.011003 BIR - 0.006203 INF + 1.829546
PDB + 0.035717 LTV
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Adapun persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
1.

Koefisien konstanta sebesar - 12.954274 dimana perjumlahan antara konstanta
dengan AR (1) (-13.62982 + 0.675546 = - 12.954274). Koefisien konstanta
sebesar - 12.954274 berarti jika variabel non performing loan (NPL), BI Rate,
Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Loan To Value bernilai konstan, maka
volume kredit perumahan dan apartemen Bank BUSN dalam sampel penelitian
akan turun sebesar - 12.954274 % . Dalam keadaan konstan non performing
loan (NPL), BI Rate dan

Inflasi berkorelasi negatif dengan volume kredit

perumahan dan apartemen. Namun Produk Domestik Bruto dan Loan To Value
(LTV) berkorelasi positif terhadap kredit perumahan dan apartemen.
2.

Koefisien regresi NPL perusahaan sebesar - 0.148829 dan nilai probabilitas non
performing loan (NPL) 0.3199 berarti, variabel NPL berkorelasi negatif dan
secara parsial tidak signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen
pada bank BUSN. Jika non performing loan (NPL) mengalami kenaikan satu
persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN akan
mengalami penurunan sebesar -0.148821 % dengan asumsi kondisi variabel
lainnya konstan.

3.

Koefisien regresi BI Rate perusahaan sebesar -0.0011003 dan nilai probabilitas
BI Rate 0.8097 berarti, variabel BI Rate berkorelasi negatif dan secara parsial
tidak signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank
BUSN. Jika BI Rate mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit
perumahan dan apartemen pada bank BUSN akan mengalami penurunan sebesar
0.0011003 % dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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4.

Koefisien regresi inflasi perusahaan sebesar -0.006203 dan nilai probabilitas
inflasi 0.6378 berarti, variabel inflasi berkorelasi negatif dan secara parsial tidak
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN.
Jika inflasi mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan
dan apartemen pada bank BUSN akan mengalami kenaikan sebesar -0.006203
% dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

5.

Koefisien regresi produk domestik bruto (PDB) perusahaan sebesar 1.829546
dan nilai probabilitas inflasi 0.0000 berarti, variabel produk domestik bruto
(PDB) berkorelasi positif dan secara parsial signifikan terhadap volume kredit
perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Jika Produk Domestik Bruto
(PDB)

mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan

apartemen pada bank BUSN akan mengalami kenaikan sebesar 1.829566 %
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
6.

Koefisien regresi loan to value (LTV) perusahaan sebesar 0.035716 dan nilai
probabilitas loan to value (LTV) 0.3536 berarti, variabel loan to value (LTV)
berkorelasi positif dan secara parsial tidak signifikan terhadap volume kredit
perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Jika loan to value (LTV)
mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen
pada bank BUSN akan mengalami kenaikan sebesar 0.035716 % dengan asumsi
kondisi variabel lainnya konstan.
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4.3.4

Pengujian Hipotesis

4.3.4.1

Uji T Parsial
Uji t Parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masingmasing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009). Adapun langkah dalam melakukan uji t
antara lain yaitu :
1. Menentukan hipotesis
Langkah pertama merumuskan hipotesis nol (H0) bahwa X1 dan X2 tidak
mempunyai pengaruh terhadap Y, melawan hipotesis tandingan (Ha) bahwa X1 dan
X2 mempunyai pengaruh terhadap Y.
H0 : β1 : β2 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara
variabel bebas (inflasi bulanan, produk domestik bruto, suku bunga SBI, Non
Performing Loan, Loan To Value) terhadap variabel terikat (volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen).
Ha : β1 : β2 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel
bebas bebas (inflasi bulanan, produk domestik bruto, suku bunga SBI, Non
Performing Loan, Loan To Value) terhadap variabel terikat (volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen).
2. Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.13 :
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Hipotesis 1 :
Ho1 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume

kredit

pemilikan rumah dan apartemen
Ha1 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, bahwa variabel Non
Perforing Loan (NPL) memiliki probabilitas sebesar 0.3199, hasil ini berada di atas
tingkat signifikansi sebesar 5% (0.3199 ≥ 0,05), yang artinya menerima Ho dan
menolak Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Non Perforing Loan (NPL) secara parsial
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan
apartemen (VKPRA).
Hipotesis 2 :
Ho2 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen
Ha2 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara BI Rate dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, bahwa variabel BI
Rate memiliki probabilitas sebesar 0.8097, hasil ini berada di atas tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.8097 ≥ 0,05), yang artinya tidak menolak Ho dan menolak Ha. Hal ini
mengindikasikan bahwa BI Rate secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
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Hipotesis 3 :
Ho3 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen
Ha3 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, bahwa variabel inflasi
memiliki probabilitas sebesar 0.6378, hasil ini berada di atas

tingkat signifikansi

sebesar 5% (0.6378 ≥ 0,05), yang artinya tidak menolak Ho dan menolak Ha. Hal ini
mengindikasikan bahwa BI Rate secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
Hipotesis 4 :
Ho4 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit
pemilikan rumah dan apartemen
Ha4 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDB dan volume kredit pemilikan
rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, bahwa variabel
Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki probabilitas sebesar 0.0000, hasil ini berada di
bawah tingkat signifikansi sebesar 5% (0.0000 ≤ 0,05), yang artinya menolak Ho dan
menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) secara
parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan
apartemen (VKPRA).
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Hipotesis 5 :
Ho5 :Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV) dan
volume

kredit pemilikan rumah dan apartemen

Ha5 :Terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan To Value (LTV) dan volume
kredit pemilikan rumah dan apartemen
Dari hasil uji t (parsial) yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, bahwa variabel Loan To
Value (LTV) memiliki probabilitas sebesar 0.3536, hasil ini berada di bawah tingkat
signifikansi sebesar 5% (0.3536 ≥ 0,05), yang artinya menerima Ho dan menolak Ha.
Hal ini mengindikasikan bahwa Loan To Value (LTV) secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA).
4.3.4.2

Uji statistik F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Hipotesis yang digunakan dalam uji F
adalah:
H0 : koefisien variabel β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5≠ 0
Ha : koefisien variabel β1 = β2 = β3 = β4= β5= 0
Dengan menggunakan kriteria pengujian keputusan sebagaiberikut:
a. Jika F hitung> F tabel atau F > 0.05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent).
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b. Jika F hitung < F tabel atau F < 0.05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya
variabel-variabel bebas (independent) secara bersama-sama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel terikat.
Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.13, dapat diketahui nilai dari probabilitas
(F-statistik) 0.000000 dimana nilai probabilitas ini jauh di bawah tingkat signifikansi
sebesar 5% (0.000000 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan)
menolak Ho dan menerima Ha, yang artinya bahwa variabel Non Performing Loan
(NPL), BI Rate, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Loan To Value (LTV)
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel volume kredit perumahan
dan apartemen (VKPRA) Bank BUSN.
4.3.5

Koefisien determinasi (

)

Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).
Menurut

Winarno

(2011),

menunjukkan

kemampuan

model

untuk

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R²
adalah antara 0 sampai dengan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen yang berarti
semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sedangkan nilai
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R² = 0 berarti bahwa tidak ada sedikitpun presentasi pengaruh dari variabel
independen terhadap variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 4.13. Hasil koefisien determinasi dalam tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai
adjusted r² ialah 0.981746 atau sebesar 98,1746 %. Hal ini menunjukan bahwa
variabel Non Performing Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB)
dan Loan To Value (LTV) mampu mempengaruhi dan menjelaskan nilai variabel
volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) Bank BUSN sebesar 98,1746 %.
Sisanya yaitu 0.0182554 atau sebesar 1,8254 % dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak digunakan dalam model penelitian ini.
4.3.6

Analisis Hasil

4.3.6.1

Variabel Non Performing Loan (NPL)
NPL merupakan salah satu resiko yang biasanya dapat dirasakan tetapi sulit untuk
dihitung besarnya dan kapan resiko tersebut akan datang. Untuk menghindari risiko
ini, perlu perhatian dalam penyusunan perencanaan kredit agar kredit-kredit yang
dipasarkan tersebut dapat tepat arah hingga mengurangi kegagalan dalam pemberian
kredit itu sendiri. Jika NPL perbankan tinggi,maka bank harus melakukan penyediaan
pencadangan yang lebih besar sehingga hal ini sangat mempengaruhi besarnya
ekspansi kredit (Muljono:2001).
KPRA pada umumnya merupakan kredit yang memiliki jangka waktu jatuh tempo
cukup panjang/lama. Dalam wibowo (2008), perbankan cenderung bersikap backward
looking (melihat kondisi periode sebelumnya), sehingga tingginya NPL akan diikuti
oleh rendahnya penyaluran KPRA, atau dengan kata lain meningkatnya NPL akan
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membuat perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan
mengurangi jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA.
Menurut Mudrajad (2011) pelajaran di berbagai negara menunjukkan bahwa
kredit macet yang melonjak secara tajam akan mempengaruhi penawaran kredit. Akan
tetapi pada kondisi puncak siklus bisnis, tidak akan menekan penawaran kredit.
Kondisi semacam ini, pemotongan supply kredit akan menyulut menurunnya siklus
bisnis.
Dari hasil uji regresi berganda yang ditunjukkan dalam tabel 4.13, Koefisien
regresi NPL perusahaan sebesar -0.148829 dan nilai probabilitas non performing loan
(NPL) 0.3199

berarti, variabel NPL berkorelasi negatif dan secara parsial tidak

signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Jika
non performing loan (NPL) mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit
perumahan dan apartemen pada bank BUSN akan mengalami penurunan sebesar
0.148829 % dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
Hasil koofesien penelitian ini sesuai dengan teori Muljono bahwa NPL
berpengaruh negatif yaitu jika NPL naik akan mempengaruhi besarnya ekspansi kredit
karena meningkatnya NPL akan membuat perbankan atau penyedia jasa kredit lebih
berhati-hati atau bahkan mengurangi jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk
KPRA. Sedangkan menurut Wibowo, perbankan cenderung bersikap backward
looking (melihat kondisi periode sebelumnya), sehingga tingginya NPL akan diikuti
oleh rendahnya penyaluran KPRA, atau dengan kata lain meningkatnya NPL akan
membuat perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan
mengurangi jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA.
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pada bank BUSN dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL
berkorelasi negatif dan tidak signifikan. Hasil koofesien penelitian ini sesuai
dengan teori Muljono dan Wibowo bahwa NPL berpengaruh negatif yaitu jika NPL
naik akan mempengaruhi besarnya ekspansi kredit karena meningkatnya NPL akan
membuat perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan
mengurangi jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA. Sedangkan
menurut Wibowo, perbankan cenderung bersikap backward looking (melihat
kondisi periode sebelumnya), sehingga tingginya NPL akan diikuti oleh rendahnya
penyaluran KPRA, atau dengan kata lain meningkatnya NPL akan membuat
perbankan atau penyedia jasa kredit lebih berhati-hati atau bahkan mengurangi
jumlah penyaluran kreditnya termasuk untuk KPRA.
Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh Dias Satria
et.al dan Oktaviani et,al yang mengatakan bahwa NPL tidak signifikan terhadap
penyaluran kredit bank umum. Pada jurnal ini menganalisis bahwa hal ini bisa
terjadi karena disebabkan oleh implicit guarantee yang disebabkan peran Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS). Peran lembaga penjamin simpanan ini yaitu menjamin
risiko perbankan. Keaadaan kompetisi yang semakin ketat dalam industri
perbankan, memberikan sebuah implikasi kebijakan internal perbankan yang reaktif
dan berbeda-beda sehingga memberikan pengaruh lain terhadap penentuan kredit.
Kompetisi yang ketat menyebabkan tidak diindahkannya warning NPL . Tidak
signikannya variabel ini juga terbukti dengan rata-rata volume kredit perumahan
dan apartemen yang meningkat.
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4.3.6.2

Variabel BI Rate
Sebagaimana diketahui dalam dunia perekonomian khususnya perbankan terdapat
berbagai jenis suku bunga, termasuk didalamnya suku bunga KPR dan KPA. Dalam
Wibowo (2008) walaupun nilai dari tiap suku bunga tersebut berbeda-beda sesuai
dengan jenisnya akan tetapi hampir semua suku bunga tersebut pada dasarnya
mengacu pada BI Rate. Namun demikian, secara aktual seringkali suku bunga KPR
dan KPA bergerak sangat lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan BI
Rate, walaupun pada jangka panjang kedua suku bunga tersebut senantiasa bergerak
mengikuti pergerakan BI Rate.
Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito
dan suku bunga kredit perbankan.

Apabila perekonomian sedang mengalami

kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif
melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku
bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari
perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga
akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan
meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian
semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank
Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas
perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan
Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank
Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
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mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan
moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank
Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti
oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit
perbankan.
Koefisien regresi BI Rate perusahaan sebesar -0.011003 dan nilai probabilitas BI
Rate 0.8097 berarti, variabel BI Rate berkorelasi negatif dan secara parsial tidak
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Jika
BI Rate

mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan

apartemen pada bank BUSN akan mengalami penurunan sebesar 0.011003 % dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian Anggriawan, bahwa suku
bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit. Koofisien dalam
penelitian ini sesuai dengan teori, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga
deposito dan suku bunga kredit perbankan.

Penurunan suku bunga BI Rate

menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan
rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan
biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan
aktifitas

konsumsi

dan

investasi

sehingga

aktifitas

perekonomian

semakin

bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia
merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas
perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi. (www.bi.go.id)
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Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian Anggriawan, bahwa suku
bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit. Hal ini bisa terjadi
karena karakteristik bank tersebut. Sesuai dengan jurnal Moch Doddy Ariefianto et.al
yang menyatakan bahwa bank Persero cenderung risk averse dan bank BUSN
cenderung risk taker. Tidak signifikannya BI Rate pada Bank BUSN didukung oleh
artikel yang di ungkapkan

oleh Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum

Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. Dalam artikel ini menyatakan bahwa Perbankan
tidak akan serta merta menaikkan suku bunga dana dan kredit meskipun suku bunga
acuan atau BI rate mengalami kenaikan.
Selama ini ada posisi yang kaku antara pengaruh suku bunga acuan terhadap
bunga dana dan kredit, dimana saat suku bunga acuan turun, bunga bank ikut turun
dengan arah yang sama. Jadi, jika bunga acuan naik, maka diproyeksikan bunga dana
dan kredit tidak akan serta merta naik.Kenaikan atau penurunan suku bunga dana dan
kredit tetap akan ditentukan oleh persaingan perbankan. Seperti misalnya bank lain
bunga kredit lebih rendah, maka dari pada di tinggal nasabah, maka bank lain tidak
menaikkan.
4.3.6.3

Variabel Inflasi
Dalam Judisseno (2005) bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga unit barang
secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa ada kestabilan
ekonomi, perekonomian akan bekerja secara tidak efisien. Dalam kondisi ada inflasi
yang deras, jelas investasi tidak akan terjadi dan menyebabkan permintaan kredit akan
turun, bahkan kegiatan investasi akan berubah menjadi spekulasi, produksi berkurang
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dan sangat besar kemungkinannya diikuti oleh gejolak sosial dan politik yang tidak
menguntungkan.
Koefisien regresi inflasi perusahaan sebesar -0.006203 dan nilai probabilitas
inflasi 0.6378 berarti, variabel inflasi berkorelasi negatif dan secara parsial tidak
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Jika
inflasi mengalami kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan
apartemen pada bank BUSN akan mengalami penurunan sebesar 0.006203 % dengan
asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hendrik Baitullah yaitu tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi terhadap pertumbuhan kredit
kepemilikan rumah (KPR). Dalam kondisi ada inflasi yang deras, jelas investasi tidak
akan terjadi dan menyebabkan permintaan kredit akan turun. Koofisien penelitian ini
sesuai dengan teori yaitu, inflasi berkorelasi negatif terhadap permintaan kredit.
Tidak signifikannya pengaruh inflasi dapat diartikan bahwa dilakukan atau tidak
dilakukannya investasi/konsumsi pada suatu sektor dalam hal ini sektor perumahan
dan apartemen adalah tidak ditentukan oleh besar kecilnya terjadinya inflasi. Namun
bisa saja lebih ditentukan oleh faktor-faktor mikro seperti profit. Investor/masyarakat
akan tetap mau melakukan investasi selama kegiatan investasi yang dilakukannya
masih memberikan keuntungan. Inflasi juga meningkatkan harga produk dan kenaikan
harga ini tidak serta merta di ikuti kenaikan upah sehingga masih memberikan
keuntungan bagi produsen dan juga adanya permintaan akan rumah yang masih tinggi,
kenaikan permintaan ini terlihat dari meningkatnya jumlah VKPRA pada Bank BUSN.
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Pada penelitian ini inflasi berkorelasi negatif dan tidak signifikan pada bank
BUSN. Tidak signifikan nya inflasi pada penelitian dikarenakan pada masa penelitian
variabel ini tidak terlalu bergejolak sehingga tidak adanya pengaruh variabel ini
terhadap volume kredit perumahan dan apartemen.
4.3.6.4

Variabel Produk Domestik Bruto
Menurut Mankiw (2008) Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar semua
barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu
tertentu. Menurut Diyanti (2012), pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka
konsumsi masyarakat juga stabil sehingga tabungan juga akan stabil (sesuai dengan
teori Keynes).
Teori

sinergi

Klasik-keynessian

dalam

Judiseno

(2005)

mengatakan

“Konsekuensi logis peningkatan Pendapatan Masyarakat yang tercermin dalam
Pendapatan Nasional, secara otomatis akan meningkatkan fumgsi tabungan
masyarakat. Semakin besar tabungan masyarakat, sebagai dana yang tersedia untuk
dipinjamkan (loanable fund), mendorong kecenderungan investasi yang lebih besar.”
Kemampuan daya beli atau

jumlah pendapatan masyarakat akan sangat

berpengaruh terhadap pola konsumsi dan volume konsumsi dari suatu barang dan jasa
yang diperlukan (Muljono:2001). Hal ini menggambarkan volume kredit perumahan
dan apartemen juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan masyarakat.
Koefisien regresi produk domestik bruto (PDB) perusahaan sebesar 1.829546 dan
nilai probabilitas inflasi 0.0000

berarti, variabel produk domestik bruto (PDB)

berkorelasi positif dan secara parsial signifikan terhadap volume kredit perumahan
dan apartemen pada bank BUSN. Jika produk domestik bruto (PDB)
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mengalami

kenaikan satu persen, maka volume kredit perumahan dan apartemen pada bank
BUSN akan mengalami kenaikan sebesar 1.829546 % dengan asumsi kondisi variabel
lainnya konstan.
Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa variabel PDB berpengaruh positif dan
signifikan dalam mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen pada bank
BUSN. Nilai dari PDB mencerminkan tingkat pendapatan , dan tingkat pendapatan
yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, selanjutnya tingkat
pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap
barang-barang dan jasa (meningkatan permintaan agregat). Dengan kata lain apabila
pendapatan bertambah tinggi maka perrmintaan kredit perumahan dan apartemen yang
bisa digunakan untuk konsumsi maupun investasi akan bertambah tinggi pula. Selain
itu kenaikan PDB mencerminkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi,
kenaikan pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya pertambahan besarnya
pasar (market size).
4.3.6.5

Variabel Loan To Value (LTV)
Pinjaman hipotik mensyaratkan pembayaran uang muka, yaitu bagian dari harga
jual. Menurut Ktut Silvanita (2009) tanpa uang muka, peminjam memiliki insentif
untuk tidak melanjutkan pinjaman dan meninggalkan rumah atau real estate yang
dibeli tanpa kerugian apapun (yang merupakan bahaya moral). Dalam surat edaran
Bank Indonesia yang baru saja dikeluarkan Maret 2012, mengacu pada menurunnya
daya beli konsumen akibat meningkatnya pembayaran di muka.Terlebih lagi peran
pemerintah yang dalam hal ini bukan sebagai regulator yang menyokong daya beli
masyarakat, namun sebagai regulator yang membatasi daya beli masyarakat.
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Koefisien regresi loan to value (LTV) perusahaan yang ditunjukkan pada tabel
4.13 menunjukkan berkorelasi positif dan secara parsial tidak signifikan terhadap
volume kredit perumahan dan apartemen pada bank BUSN. Sehingga dalam penelitian
ini Loan To Value tidak mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen pada
bank BUSN. Hal ini dikarenakan surat edaran yang mengatur uang muka menjadi 30%
ditujukan untuk perumahan di atas 70% hal berarti sasaran debitur nya adalah
kalangan menengah ke atas. Sehingga wajar jika variabel dummy Loan to Value
(LTV) tidak mempengaruhi volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA). Hal
ini dapat dilihat dari permintaan akan rumah dan apatemen yang masih tinggi pada
Bank BUSN.
4.4

Implikasi Manajerial
Sejauh ini kebijakan di sektor properti khususnya terkait KPRA (Kredit Pemilikan
Rumah dan Apartemen) telah cukup baik dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak
terkait, diantaranya adalah kebijakan pemerintah untuk mensubsidi penyediaan rumah
dan apartemen bagi kelas menengah kebawah dan aturan yang dituangkan dalam Surat
Edaran Bank Indonesia No. 14/ 10/ DPNP mengenai prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran kredit perumahan dan apartemen dan kendaraan bermotor. Selain itu
adanya bank di Indonesia yang cenderung berkonsentrasi terhadap pembiayaan KPRA
menunjukkan bahwa KPRA

masih mendapat

perhatian

khusus dan dipandang

sebagai salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian. Hal ini
dibuktikan dalam penelitian Daymas et,al (2012) dimana sektor properti adalah sektor
dengan performa yang paling bagus.
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Non Performing
Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Loan To Value
(LTV) terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) Bank Persero
dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2010-2013, terdapat beberapa hal
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi Perbankan
Indonesia, pihak manajerial maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk
mengetahui pengaruh dari Non Performing Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, produk
domestik bruto (PDB) dan Loan To Value (LTV) terhadap voume kredit perumahan
dan apartemen (VKPRA) Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
Hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian ini membuktikan bahwa kelima
variabel independen yang terdapat dalam penelitian menunjukkan hubungan yang
signifikan terhadap variabel bebas yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa
Non Performing Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, produk domestik bruto (PDB) dan Loan
To Value (LTV) berhubungan secara signifikan terhadap volume kredit perumahan
dan apartemen yang terjadi pada objek penelitian.
1.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya signifikansi antara Non Performing
Loan (NPL) terhadap volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) pada
Bank Persero sedangkan pada Bank BUSN tidak signifikan. Pada bank Persero
NPL berkorelasi positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mudrajad,
2011) bahwa kredit macet yang melonjak tidak akan mempengaruhi penawaran
kredit jika berada pada kondisi puncak siklus bisnis. Dalam penelitian (Daymas
et,al, 2012) membuktikan bahwa sektor properti berada pada performa yang paling
bagus pada tahun 2002-2011. Korelasi positif pada NPL menunjukkan bahwa
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peningkatan NPL akan meningkatkan volume kredit perumahan dan apartemen
(VKPRA). Hal ini membuka peluang bagi manajemen bank untuk menggunakan
strategi growth yang dapat menurunkan NPL.
2.

Hasil penelitian BI Rate terhadap volume kredit perumahan dan apartemen
(VKPRA) juga menunjukkan perbedaan pada analisis bank Persero dan bank
BUSN. Pada bank Persero BI Rate menunjukkan korelasi negatif dan signifikan,
berbeda dengan bank BUSN yang berkorelasi negatif dan tidak signifikan.
Perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit
perbankan. Situasi dimana BI rate turun membuat bank berada di posisi yang tidak
merepotkan karena posisi ini menguntungkan dalam penawaran kredit, tetapi hal ini
bukan berati membuat bank tidak memikirkan strategi lain. Ketika BI rate turun,
tentu saja akan menguntungkan semua bank, akan tetapi persaingan antar bank
tetap ada. Hal yang dapat dilakukan manajemen bank saat BI Rate turun adalah
dengan melakukan penetrasi. Strategi ini digunakan untuk menarik minat nasabah
terhadap bank tersebut ditengah persaingan antar bank seperti mencipkan produk
kredit baru yang dapat menarik minat nasabah.
Data yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate selalu
naik. situasi dimana BI rate naik menimbulkan berbagai kebijakan atau strategi
internal disetiap bank. Situasi seperti ini tentu saja sangat merepotkan bank-bank.
Ketika BI rate naik, permintaan masyarakat akan kredit tentu akan berkurang
karena suku bunga yang tinggi. Strategi yang dapat ditempuh bank dalam situasi ini
adalah konsolidasi. Salah satu contoh strategi ini yaitu bagi pihak manajemen bank
agar menahan diri untuk tidak mengambil margin terlalu tinggi.
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3. Variabel produk domestik bruto (PDB) pada penelitian ini sama-sama berpengaruh
positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa volume kredit perumahan dan
apartemen direspon positif oleh produk domestik bruto (PDB). Nilai dari PDB
mencerminkan tingkat pendapatan, dan tingkat pendapatan

yang tinggi akan

meningkatkan pendapatan masyarakat, selanjutnya tingkat pendapatan masyarakat
yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan
jasa (meningkatan permintaan agregat). Dengan kata lain apabila pendapatan
bertambah tinggi maka perrmintaan kredit perumahan dan apartemen yang bisa
digunakan untuk konsumsi maupun investasi akan bertambah tinggi pula. Selain
itu kenaikan PDB mencerminkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi,
kenaikan pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya pertambahan
besarnya peluang pasar (market size).
Diharapkan bagi pihak manajemen dalam melakukan ekspansi volume KPRA
juga harus senantiasa disertai dengan pemantauan daya serap pasar. Jangan sampai
volume KPRA tumbuh jauh melebihi pertumbuhan daya serap pasar, hingga
akhirnya terjadi kelebihan jumlah penawaran (oversupply) yang dapat merugikan
banyak pihak, baik itu pemerintah, perbankan dan para pengembang atau pelaku
bisnis properti.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Non Performing
Loan (NPL), BI Rate, Inflasi, produk domestik bruto (PDB) dan Loan To Value (LTV)
terhadap voume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) Bank Persero dan Bank
Umum Swasta Nasional Devisa periode 2010-2013, hasil analisis yang dihasilkan dari
penelitian ini membuktikan bahwa kelima variabel independen yang terdapat dalam
penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel bebas yang
digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa Non Performing Loan (NPL), BI Rate,
Inflasi, produk domestik bruto (PDB) dan Loan To Value (LTV) berhubungan secara
signifikan terhadap volume kredit perumahan dan apartemen yang terjadi pada objek
penelitian. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pada variabel Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa adanya
signifikansi antara Non Performing Loan (NPL) terhadap volume kredit perumahan
dan apartemen (VKPRA) pada Bank Persero sedangkan pada Bank BUSN tidak
signifikan.
2. Hasil penelitian BI Rate terhadap volume kredit perumahan dan apartemen

(VKPRA) juga menunjukkan perbedaan pada analisis bank Persero dan bank
BUSN. BI Rate menunjukkan signifikansi pada bank Persero, berbeda dengan bank
BUSN.
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3. Pada penelitian ini inflasi sama-sama berkorelasi negatif dan tidak signifikan pada

bank Persero dan bank BUSN.
4. Variabel produk domestik bruto (PDB) pada penelitian ini sama-sama berpengaruh

positif dan signifikan pada bank Persero dan bank BUSN. Hal ini menunjukkan
bahwa volume kredit perumahan dan apartemen direspon positif oleh

produk

domestik bruto (PDB).
5. Pada penelitian ini Loan to Value (LTV) tidak berpengaruh signifikan terhadap

volume kredit perumahan dan apartemen (VKPRA) pada bank Persero dan bank
BUSN
5.2

Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini maka
saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu :
1.

karena dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis beberapa faktor ekonomi
yang mempengaruhi volume KPRA di Indonesia saja, maka untuk kemajuan ilmu
pengetahuan, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis lebih dalam
mengenai kredit perumahan di Indonesia, misalnya dengan menambah beberapa
faktor lain yang mungkin berpengaruh, dan bahkan membandingkannya dengan
kondisi atau masalah kredit perumahan di negara lain.

2.

Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah waktu penelitian untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volume KPRA di Indonesia.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
DATA BANK PERSERO
BULAN
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
Sep-10
Okt-10
Nop-10
Des-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Mei-11
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
Okt-11
Nop-11
Des-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
Mei-12
Jun-12
Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12

VKPRA
10,8374
10,8445
10,8573
10,8968
10,9440
10,9883
10,9931
11,0191
11,0290
11,0435
11,0596
11,0763
11,0842
11,0982
11,1232
11,1416
11,1756
11,1610
11,1903
11,2539
11,2853
11,3224
11,3325
11,4271
11,4447
11,4447
11,4687
11,4889
11,5375
11,6329
11,6747
11,4664
11,4728
11,4946

NPL
9,8432
9,7362
9,7704
9,7347
9,7716
9,8602
9,7814
9,7844
9,8316
9,7992
9,8673
10,0454
9,7971
9,9107
9,9479
9,9354
9,9701
10,0860
10,0617
10,0932
10,1200
10,0771
10,0893
10,0377
9,8928
10,0282
10,4220
9,9823
10,0286
10,0368
10,0133
10,0266
10,0329
10,0032

BIR
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,5000
6,0000
6,0000
6,0000
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500

INF
0,3300
0,8400
0,3000
-0,1400
0,1500
0,2900
0,9700
1,5700
0,7600
0,4400
0,0600
0,6000
0,9200
0,8900
0,1300
-0,3200
-0,3100
0,1200
0,5500
0,6700
0,9300
0,2700
-0,1200
0,3400
0,5700
0,7600
0,0500
0,0700
0,2100
0,0700
0,6200
0,7000
0,9500
0,0100

PDB
13,8498
14,1973
14,2096
14,2217
14,2397
14,2574
14,2748
14,2926
14,3101
14,3273
14,3278
14,3282
14,3286
14,3429
14,3570
14,3709
14,3856
14,4001
14,4144
14,4343
14,4537
14,4728
14,4716
14,4703
14,4691
14,4782
14,4873
14,4963
14,5090
14,5215
14,5339
14,5449
14,5559
14,5668

LTV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
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Nop-12
Des-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13

11,5174
11,5422
11,5532
11,5710
11,5929

10,0927
10,0135
9,9641
10,0397
10,0626

5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500

0,1600
0,0700
0,5400
1,0300
0,7500

14,5630
14,5592
14,5554
14,5634
14,5714

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
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Lampiran II
DATA BANK BUSN
BULAN
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
Mei-10
Jun-10
Jul-10
Agust-10
Sep-10
Okt-10
Nop-10
Des-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
Mei-11
Jun-11
Jul-11
Agust-11
Sep-11
Okt-11
Nop-11
Des-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
Mei-12
Jun-12
Jul-12
Agust-12
Sep-12
Okt-12
Nop-12
Des-12

VKPRA
10,9106
10,9119
10,9325
10,9490
10,9679
10,9562
10,9723
10,9649
10,9816
11,0255
11,0435
11,0558
11,0570
11,0735
11,1019
11,1296
11,1450
11,1692
11,1807
11,2089
11,2271
11,2542
11,2811
11,2454
11,3132
11,3329
11,3604
11,3004
11,4221
11,4568
11,4685
11,4767
11,4950
11,5037
11,5322
11,5522

NPL
9,6788
9,7737
9,8181
9,7484
9,7792
9,7852
9,7532
9,8099
9,8212
9,8268
9,8241
9,8169
9,7352
9,7649
9,7966
9,8815
9,9079
9,9004
9,8393
9,8547
9,8646
9,8692
9,8657
9,8537
9,8059
9,8342
9,8610
9,8859
9,8978
9,9068
9,9005
9,8976
9,9068
9,8257
9,8407
9,8274

BIR
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,5000
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,7500
6,5000
6,0000
6,0000
6,0000
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500
5,7500

INF
0,3300
0,8400
0,3000
-0,1400
0,1500
0,2900
0,9700
1,5700
0,7600
0,4400
0,0600
0,6000
0,9200
0,8900
0,1300
-0,3200
-0,3100
0,1200
0,5500
0,6700
0,9300
0,2700
-0,1200
0,3400
0,5700
0,7600
0,0500
0,0700
0,2100
0,0700
0,6200
0,7000
0,9500
0,0100
0,1600
0,0700

PDB
13,8498
14,1973
14,2096
14,2217
14,2397
14,2574
14,2748
14,2926
14,3101
14,3273
14,3278
14,3282
14,3286
14,3429
14,3570
14,3709
14,3856
14,4001
14,4144
14,4343
14,4537
14,4728
14,4716
14,4703
14,4691
14,4782
14,4873
14,4963
14,5090
14,5215
14,5339
14,5449
14,5559
14,5668
14,5630
14,5592

LTV
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
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Jan-13 11,5530
Feb-13 11,5610
Mar-13 11,5790

9,7670
9,8174
9,8475

5,7500
5,7500
5,7500

0,5400
1,0300
0,7500

14,5554
14,5634
14,5714

1,0000
1,0000
1,0000
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Lampiran III
OUTPUT EVIEWS BANK PERSERO
Statistik deskriptif
VKPRA
11.25864
11.25387
11.67473
10.83744
0.251630
39

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

NPL
9.963867
10.00315
10.42201
9.734655
0.139336
39

BIR
6.262821
6.500000
6.750000
5.750000
0.409383
39

INF
0.430769
0.340000
1.570000
-0.320000
0.420002
39

PDB
14.40293
14.43428
14.57139
13.84978
0.146632
39

Hasil uji normalitas
10

Series: Residuals
Sample 2010M01 2013M03
Observations 39

8

6

4

2

0

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.26e-15
0.004824
0.176228
-0.163706
0.067892
0.373450
3.676191

Jarque-Bera
Probability

1.649526
0.438339

0.20

Hasil uji multikolinearitas

NPL
BIR
INF
PDB
LTV

NPL
1.000000
-0.359625
-0.175879
0.650623
0.469876

BIR
-0.359625
1.000000
-0.040235
-0.627109
-0.897348

INF
-0.175879
-0.040235
1.000000
-0.015027
-0.048544

PDB
0.650623
-0.627109
-0.015027
1.000000
0.672658
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LTV
0.469876
-0.897348
-0.048544
0.672658
1.000000

LTV
0.333333
0.000000
1.000000
0.000000
0.477567
39

Hasil uji heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

2.892875
28.17745
26.99526

Prob. F(18,20)
Prob. Chi-Square(18)
Prob. Chi-Square(18)

0.0119
0.0594
0.0791

Hasil uji autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.209018
2.821932

Prob. F(2,31)
Prob. Chi-Square(2)

0.3122
0.2439

Estimasi analisis regresi berganda
Dependent Variable: VKPRA
Method: Least Squares
Date: 08/22/13 Time: 02:11
Sample: 2010M01 2013M03
Included observations: 39
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
BIR
INF
PDB
LTV

-3.833425
0.375766
-0.250734
-0.008363
0.897375
-0.008839

1.655669
0.116863
0.068110
0.029180
0.129691
0.061338

-2.315333
3.215447
-3.681316
-0.286587
6.919333
-0.144099

0.0270
0.0029
0.0008
0.7762
0.0000
0.8863

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.927202
0.916172
0.072855
0.175157
50.07130
84.06182
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11.25864
0.251630
-2.260067
-2.004134
-2.168240
1.378341
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Lampiran IV
OUTPUT EVIEWS BANK BUSN
Statistik deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Observations

VKPRA
11.23005
11.21798
11.57899
10.91188
0.216685
38

NPL
9.834543
9.830830
9.907928
9.735246
0.049008
38

BIR
6.256579
6.500000
6.750000
5.750000
0.412994
38

INF
0.433421
0.390000
1.570000
-0.320000
0.425309
38

PDB
14.41749
14.44401
14.57139
14.19725
0.116597
38

Hasil uji normalitas
8

Series: Residuals
Sample 2010M02 2013M03
Observations 38

7
6
5
4
3
2
1
0
-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.006203
0.001593
0.084215
-0.137427
0.054376
-0.255124
2.146267

Jarque-Bera
Probability

1.566253
0.456975

0.10

Hasil uji multikolinearitas

NPL
BIR
INF
PDB
LTV

NPL
1.000000
-0.247499
-0.291118
0.565529
0.381945

BIR
-0.247499
1.000000
-0.036675
-0.727312
-0.896389

INF
-0.291118
-0.036675
1.000000
-0.050345
-0.053461

PDB
0.565529
-0.727312
-0.050345
1.000000
0.771749
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LTV
0.381945
-0.896389
-0.053461
0.771749
1.000000

LTV
0.342105
0.000000
1.000000
0.000000
0.480783
38

Hasil uji heterokedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.726359
12.58610
2.702351

Prob. F(15,22)
Prob. Chi-Square(15)
Prob. Chi-Square(15)

0.7350
0.6342
0.9998

Hasil uji autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

67.52008
27.49213

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)

0.0000
0.0000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.801979
2.004678

Prob. F(2,28)
Prob. Chi-Square(2)

0.4585
0.3670

Estimasi analisis regresi berganda
Dependent Variable: VKPRA
Method: Least Squares
Date: 08/22/13 Time: 02:23
Sample (adjusted): 2010M03 2013M03
Included observations: 37 after adjustments
Convergence achieved after 15 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
BIR
INF
PDB
LTV
AR(1)

-13.62982
-0.148829
-0.011003
-0.006203
1.829546
0.035717
0.675546

3.340789
0.147152
0.045284
0.013040
0.221104
0.037904
0.140634

-4.079821
-1.011392
-0.242985
-0.475676
8.274596
0.942292
4.803581

0.0003
0.3199
0.8097
0.6378
0.0000
0.3536
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.984788
0.981746
0.028778
0.024845
82.66039
323.6904
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

11.23865
0.213000
-4.089751
-3.784983
-3.982306
2.095129
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