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ABSTRAK 

 

Dewi, Rr. Anggraini Puspa. 2016. Analisis Permintaan dan Penawaran 

Kredit Pemilikan Rumah Studi Kasus Bank Tabungan Negara. 

Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang. 

Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D 

 

Perbankan mempunyai peranan langsung untuk Pembangunan 

Negara dan kredit perbankan memberikan sumbangan yang penting 

terhadap laju perputaran roda Perekonomian Negara. Salah satu 

permasalahan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mengenai 

kepadatan pendudukan dan rumah tinggal. Perbankan penyalur Kredit 

Pemilikan Rumah dengan market share paling tinggi ialah Bank Tabungan 

Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Permintaan 

KPR dan Penawaran KPR serta variabel yang mempengaruhi Permintaan 

dan Penawaran KPR. Jenis Penelitian menggunakan metode kuantitatif 

dengan Analisis ekonometrika dalam penelitian menggunakan analisis 

regresi dengan penerapan model two stage least squares. 

Hasil penelitian menunjukkan penawaran KPR berpengaruh 

terhadap permintaan KPR. Tetapi jika melihat hubungan penawaran KPR 

dengan permintaan KPR meski memiliki hubungan simultan tetapi 

permintaan tidak berpengaruh terhadap penawaran KPR. Variabel yang 

mempengaruhi Permintaan KPR ialah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

variabel inflasi, suku bunga, dan dummy kebijakan Loan to Value tidak 

mempengaruhi permintaan KPR Bank. Penawaran KPR dipengaruhi dana 

pihak ketiga. Sedangkan variabel suku bunga, capital adequancy ratio, 

dan non performing loan tidak mempengaruhi penawaran kredit. 

 

Kata Kunci: Kredit Pemilikan Rumah, Permintaan Kredit, Penawaran 

Kredit, Two Stage Least Squares 
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ABSTRACT 

 

Dewi, Rr. Anggraini Puspa. 2016. Demand and Supply of Home Loan 

Case Study in Bank Tabungan Negara. Minor Thesis. Departement of 

Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya 

University Malang. Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D. 

 

Banking has a direct role for the State Development and bank loans 

provide an important contribution to the rate of rotation of the wheel State 

Economy. One of the key issues facing Indonesia today is about the 

density of occupation and residence. Home Loan Banking dealer with the 

highest market share is Bank Tabungan Negara. This study aims to 

determine the effect Demand and Supply for Home Loan Banking as well 

as variables that affect the Supply and Demand. Type research uses 

quantitative methods to the analysis of econometric study uses regression 

analysis with the application of two stage least squares. 

The results showed supply for Home Loan Banking can be 

explained affect the demand for Home Loan Banking. But if you see the 

relation of supply to demand for Home Loan Banking despite having 

simultaneous relationships but did not affect the demand for supply. 

Variables that affect the demand for Home Loan Banking is economic 

growth. While variable inflation, interest rates, and policy dummy Loan to 

Value not affect demand for Home Loan Banking. Supply for Home Loan 

Banking affected third party funds. While variable interest rate, capital 

adequacy ratio and non-performing loans do not affect supply for Home 

Loan Banking. 

 

Keywords: Housing Loan, Credit Demand, Credit Deals, Two Stage Least 

Squares 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perekonomian suatu Negara memiliki hubungan ketergantungan pada 

perkembangan dinamis dan konstribusi dari sektor Perbankan. Pihak perbankan 

memberikan bantuan fasilitas untuk menunjang infrastruktur Negara yang 

mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Peran utama perbankan ialah 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali ke masyarakat. Perkembangan peran perbankan yang modern saat ini 

diantaranya ialah perbankan berperan dalam penciptaan uang, mendukung 

kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi 

Internasional, penyimpanan barang berharga dan pemberian jasa lainnya. 

Penyaluran Kredit terhadap masyarakat merupakan fokus utama perbankan 

untuk pembiayaan Perekonomian Nasional, penggerak pertumbuhan ekonomi 

serta memperkuat kestabilan moneter (Utari, 2012). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa perbankan mempunyai peranan langsung untuk Pembangunan 

Negara dan kredit perbankan memberikan sumbangan yang penting terhadap 

laju perputaran roda Perekonomian Negara.  

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi Indonesia saat ini adalah 

mengenai kepadatan pendudukan dan rumah tinggal. Indonesia tercatat sebagai 

Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, 

India, dan Amerika Serikat. Yang rata-rata penduduknya lebih didominasi dengan 

usia muda kurang dari 50 tahun atau bisa dikatakan termasuk dalam usia 

produktif. Hal tersebut mendorong tingginya permintaan untuk hunian atau 

perumahan milik sendiri. Pada Gambar 1.1 dibawah akan menunjukkan 
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Gambar 1.1: Perbandingan Pertumbuhan Penduduk dan Kepemilikan 

Rumah Sendiri Periode Tahun 2000 – 2014 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistika, data diolah (2016). 

 

Gambar 1.1 menunjukkan kesenjangan pertumbuhan penduduk dengan 

kepemilikan rumah yang dimiliki. Menurut kutipan hasil publikasi Lembaga 

Demografi Universitas Indonesia sebagai basis kebijakan pembangunan rumah 

rakyat, menyampaikan bahwa sampai tahun 2014 sebanyak 20,5% penduduk 

Indonesia tidak memiliki rumah. Mereka yang memiliki rumah sebanyak 79,5% 

dari sekitar 261 juta penduduk Indonesia. Bisa jadi sisanya sebanyak 50 juta 

penduduk Indonesia belum memiliki rumah atas nama kepemilikan sendiri. Dari 

tahun ke tahun jumlah penduduk semakin bertambah tetapi tidak diimbangi 

dengan jumlah kepemilikan rumah sendiri.  

Permasalahan kepemilikan rumah yang dikeluhkan penduduk Indonesia 

dimudahkan perbankan dengan dikeluarkannya program pembiayaaan Kredit 

Pemilikan Rumah. Debitur dapat memiliki rumah dengan menyediakan uang 

muka dan membayar angsuran yang telah disepakati dalam periode jangka 

panjang diiringi ekspektasi peningkatan penghasilan debitur dikemudian hari. 

Pihak bank menyediakan macam kredit pemilikan rumah dengan tipe rumah 

yang bisa dipilih sesuai kemampuan pendapatan debitur. Mulai dari tipe untuk 
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kalangan menengah keatas yaitu KPR Tipe >70 dan KPA. Sedangkan bagi 

kalangan menengah ke bawah ada KPR Tipe <70 juga ada KPR bersubsidi 

program Pemerintah.  

KPR menjadi diminati oleh masyarakat dikarenakan anggapan bahwa 

pembiayaan KPR itu lebih mudah, selain itu ketentuan kreditnya longgar, dan 

adanya pola pikir di masyarakat bahwa harga properti akan senantiasa naik dan 

tidak turun. Pemikiran spekulasi mengenai KPR tersebut sangat besar 

pengaruhnya pada peningkatan harga properti, yang dapat mendorong terjadinya 

penggelembungan harga (price bubble). Seperti kejadian di Amerika Serikat 

tahun 2008 yaitu krisis keuangan akibat dari bubble sektor properti karena 

memudahkan penyaluran kredit perumahan kepada debitur dengan sejarah 

kredit yang buruk. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, maka Bank 

Indonesia melakukan pencegahan dengan menerbitkan aturan LTV atau Loan to 

Value yang ditujukan bagi pengambilan KPR.  

Loan to Value sudah diterbitkan Bank Indonesia sejak tahun 2012 dan 

diterapkan oleh Perbankan hingga saat ini. Karena sektor properti sudah menjadi 

lahan investasi dan bukan lagi termasuk kebutuhan primer. Jadi kecenderungan 

konsumen KPR membeli lebih dari dua KPR bahkan sampai sembilan semakin 

meningkat. Berdasarkan monitoring Bank Indonesia, pertumbuhan kredit properti 

selama beberapa tahun menunjukkan peningkatan cukup tinggi (Mangeswuri, 

2013). Oleh karena itu, fungsi aturan LTV dibuat Bank Indonesia selain untuk 

mencegah terulangnya kejadian property bubble di Amerika juga untuk 

pengetatan pada pembiayaan KPR yang lebih dari satu. Sejak dikeluarkan 

kebijakan Loan to Value sudah mengalami 2 kali penyempurnaan di Tahun 2013 

dan Tahun 2015.    
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Gambar 1.2:  Pertumbuhan KPR, PDB, dan Kredit Periode 2001-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Bank Indonesia, data diolah (2015). 

 

Menurut kutipan evaluasi Kajian Stabilitas Keuangan, kebijakan Loan to 

Value tahun 2012 Kredit Properti menunjukkan tren perlambatan. Gambar 1.2 

menunjukkan di Tahun 2004 hingga 2008 pertumbuhan KPR tinggi sebesar 

43,29% jauh di atas rata-rata kredit pada umumnya, sebelum pada sekitar tahun 

2008 hingga tahun 2010 ketika ada pengaruh Krisis Ekonomi di Amerika 

masalah property membawa dampak penurunan pertumbuhan KPR di Indonesia. 

Hingga Tahun 2012 kembali mencapai angka pertumbuhan KPR mencapai 

41,22% (yoy), setelah diberlakukan pertengahan tahun 2012 LTV hasilnya tren 

KPR menurun cenderung lambat sejalan pertumbuhan Kredit lainnya, sampai 

pada akhir tahun 2014 pertumbuhan Kredit mencapai 11,89% (yoy). Dan 

pertumbuhan KPR dengan debitur yang memliki KPR lebih dari satu  yang 

diindikasikan sebagai KPR untuk spekulasi mampu berkurang dari tahun 2012 

sebesar 27,9%, tahun 2013 sebesar 18,5% dan pada tahun 2014 tersisa 6,8%. 

Perbankan Indonesia berlomba-lomba menyalurkan Kredit Pemilikan 

Rumah pada masyarakat dengan penawaran pelayanan yang berbeda-beda 

untuk menarik minat para debitur pada KPR. Dari hasil survei pada awal tahun 
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BBTN BBCA BBNI BMRI Bank Panin

102,6

54,6
33,3 26,4 24,2

87,05

52,9
31,7 26,9 22,0

Rp Triliun

2014 2013

2015 oleh Majalah Properti mengenai Perbankan penyalur Kredit Pemilikan 

Rumah dengan market share paling tinggi, menetapkan bank BTN sebagai bank 

dengan  total KPR terbanyak mencapai Rp 102,6 triliun, naik 18% dari tahun 

sebelumnya Rp 87,05 triliun. Menyusul bank swasta nasional yaitu BCA dengan 

KPR mencapai Rp 54,6 triliun, naik 3% dari tahun sebelumnya Rp 52,9 triliun. 

Bank Negara Indonesia (BNI 46) tercatat Rp 33,3 triliun naik 5% dari tahun 

sebelumnya Rp 31,7 triliun. Serta Bank Mandiri Rp 26,4 triliun turun tipis 2% dari 

tahun sebelumnya Rp 26,9 triliun (Majalah Properti Indonesia, 2015). 

 

Gambar 1.3:  Lima Bank Penyaluran KPR/KPA Terbanyak di Indonesia 
Periode tahun 2013-2014 

 

 

 

 

 

Sumber: Majalah Properti Indonesia,data diolah (2015) 

 

Menurut publikasi dari Bank Tabungan Negara, bahwa Bank BTN masih 

menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan 

penguasaan pangsa pasar total KPR sebesar 24%. Untuk segmen KPR subsidi, 

peran Bank BTN yang memiliki peran sentral dalam Program Rumah Nasional 

sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 95% dari total 

penyaluran FLPP tahun 2011, 2012 dan 2013. Dari sisi pelayanan BTN memiliki 

jaringan KPR yang paling luas, jumlah jaringan mencapai 820 outlets per 

Desember 2014 tersebar di semua propinsi dari Aceh sampai Papua. KPR BTN 

mudah ditemukan bahkan sampai pelosok kota–kota kecil. Dengan kantor Bank 

BTN memiliki local knowledge mengenai kondisi di daerah tersebut untuk 
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Gambar 1.4: Pertumbuhan Aset, DPK, dan NPL Bank Tabungan Negara 
Periode Tahun 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Publikasi tahunan Bank Tabungan Negara tahun 2014, diolah 

 

Gambar 1.4 menjelaskan hasil dari Laporan Keuangan Bank BTN Tahun 

2014, bahwa bank BTN  mampu  menekan NPL selama tiga tahun berturut-turut 

dengan trend menurun.  NPL Bank BTN dari akhir tahun 2012, 2013 dan 2014 

masing-masing sebesar 4,09%, 4,05% dan 4,01%. Ini menunjukkan  tindakan 

perbaikan kualitas kredit yang dilakukan bank BTN berjalan efektif, mampu 

menekan laju kredit macet semenjak diberlakukannya aturan Loan to Value oleh 

Bank Indonesia. Berkurangnya rasio kredit macet memberikan efek positif bagi 

pihak bank yang akan menawarkan kredit, dikarenakan kredit dalam posisi 

sesuai ketentuan atau dalam keadaan memenuhi tingkat kesehatan bank. 

Sisi likuiditas dari Bank Tabungan Negara berupa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) mengalami kenaikan mencapai Rp.106,5 Triliun pada 2014, tumbuh 

10,67% dari periode sebelumnya sebesar Rp 96,21 Triliun dengan Laba bersih 



7 

 

 

mencapai Rp 1,1 Triliun. Sementara  total Aset tumbuh sebesar 10,22% dari 

Rp.131,70 Triliun pada tahun sebelumnya menjadi  Rp.144,57 Triliun pada akhir 

2014. Pertumbuhan aset  ini membuat Bank BTN naik ke peringkat sembilan 

diantara 10 besar bank nasional berdasarkan besaran aset. Ini  merupakan 

prestasi bagi manajemen Bank BTN sebagai bank yang fokus ke segmen kredit 

pembiayaan perumahan. Dan yang terbaru bahwa bank BTN menjalankan 

program pemerintah 1 juta rumah untuk masyarakat golongan menengah ke 

bawah. 

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan ada 

beberapa perbedaan hasil yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 

Kredit. Penelitian Akhmad (2012) tentang Determinasi Permintaan Kredit Pada 

Bank Umum di Jawa Tengah, meneliti hanya sisi permintaan kredit dengan hasil 

penelitian variabel suku bunga, kurs, inflasi, dan krisis global signifikan terhadap 

permintaan kredit. Hasil penelitian dari Clara,dkk (2014) tentang Analisis 

Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Bank Umum Provinsi 

Sulawesi Utara Periode 2007–2013, menggunakan variabel suku bunga dan 

PDB yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan penawaran signifikan 

dipengaruhi oleh variabel suku bunga, DPK, dan NPL. Selanjutnya penelitian 

Ri’fat (2009) tentang Analisis Permintaan dan Penawaran Kredit serta Identifikasi 

Peluang ekspansi Pembiayaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI Malang, 

penelitian yang mengambil sampel di wilayah Kerja KBI Malang dan variabel 

yang digunakan adalah variabel permintaan kredit yang signifikan dipengaruhi 

PDRB, suku bunga acuan, dan inflasi, sedangkan penawaran signifikan 

dipengaruhi kapasitas kredit, suku bunga acuan, dan inflasi.  

Hasil dari penjelasan kejadian yang disampaikan dalam latar belakang, 

dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan melihat dua 

sisi sekaligus dari determinasi permintaan dan penawaran yang lebih terfokus 
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pada Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara. Dari penelitian terdahulu 

dan teori sebagai acuan maka dipilihlah variabel penelitian yang diteliti kembali 

dan ditambahkan variabel baru dengan periode penelitian terbaru. Pada sisi 

permintaan kredit dihubungkan dengan faktor–faktor dari sisi perekonomian 

Negara untuk melihat pengaruh secara umum dalam permintaan kredit, 

diantaranya yaitu variabel suku bunga kredit, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan 

pengaruh kebijakan Loan to Value. Sedangkan  pada sisi penawaran kredit 

dihubungkan dengan faktor internal bank untuk melihat kemampuan bank dalam 

menyediakan kredit yaitu ada variabel  suku bunga kredit, Non Performing Loan, 

Dana Pihak Ketiga, dan Capital Adequancy Ratio. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, ditetapkan dengan judul “Analisis Permintaan dan Penawaran 

Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus pada Bank Tabungan Negara)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat disimpulkan beberapa 

perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh Permintaan KPR dan Penawaran KPR? 

2. Apa saja yang mempengaruhi Permintaan KPR? 

3. Apa saja yang mempengaruhi Penawaran KPR? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dengan perumusan permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1.  Menjelaskan pengaruh Permintaan KPR dan Penawaran KPR. 

2.  Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan KPR. 

3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran KPR. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang  

hubungan simultan permintaan dan penawaran Kredit Pemilikan Rumah. 

Sehingga mengetahui variabel apa yang signifikan mempengaruhi 

permintaan dan penawaran Kredit Pemilikan Rumah. Mengetahui efisiens 

dari penerapan kebijakan Loan to Value yang dikeluarkan Bank Indonesia 

untuk menekan laju price bubble dalam sektor properti. 

b. Bagi Akademisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

determinasi permintaan dan penawaran Kredit Pemilikan Rumah dengan 

penetapan kebijakan Loan to Value. 

c. Bagi Perbankan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi manajemen perbankan sebagai bahan acuan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dan membantu 

mengevaluasi hasil operasi perusahaan dalam mengambil keputusan 

sehubungan dengan intermediasi bank. Dapat membantu juga dalam 

mengevaluasi pengaruh kebijakan Loan to Value untuk penerapan Kredit 

Pemilikan Rumah.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang digunakan dalam 

penelitian, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu sebagai acuan, 

kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Penjelasan hubungan tiap variabel 

berfungsi untuk memudahkan dalam memahami peran variabel tersebut dalam 

penelitian berdasarkan teori dan pengertiannya. Sedangkan penelitian terdahulu 

berfungsi untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan 

referensi. Kerangka pikir menjelaskan gambaran secara ringkas penelitian. Dan 

hipotesis sebagai dugaan dari rumusan masalah yang sudah dibentuk.  

2.1  Landasan Teori  

2.1.1 Teori Kuantitas Uang 

Teori Keynes membedakan tiga motif motivasi memegang uang yaitu 

motif transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Tiga motif inilah yang menyebabkan 

munculnya permintaan uang yang diberi istilah Liquidity Preference. Adanya 

permintaan uang menurut teori Keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa 

umumnya orang menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif 

tersebut. Teori Keynes menekankan adanya hubungan langsung antara 

kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur 

permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi, dalam hal ini permintaan besar 

apabila tingkat bunga rendah dan permintaan kecil apabila tingkat bunga tinggi 

(Boediono, 2011). 

 Kemajuan teori kuantitas modern menganggap bahwa permintaan uang 

sama halnya dengan permintaan untuk kekayaan finansial ataupun fisik lainnya. 
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Dalam teori menjelaskan pemilihan kekayaan yang dipegang ditentukan oleh 

karakteristik masing–masing, termasuk didalamnya hasil yang dapat berkaitan 

dengan kendala terbatasi kekayaan yang dimiliki. Menurut Friedman uang dapat 

dianggap sebagai salah satu dari lima cara pemegang kekayaan, yaitu uang, 

obligasi, saham, barang–barang fisik, dan kekayaan humani. Masing–masing 

mempunyai karakteristik yang berbeda dan menawarkan hasil yang berbeda 

disetiap resikonya (Boediono, 2011). 

 Secara singkat permintaan uang Friedman dapat dituliskan sebagai 

berikut :  

𝑀 = 𝑓( 𝑃, 𝑟 , 𝑌𝑝, 𝑢) 

Dimana  P adalah harga barang – barang 

  r adalah tingkat bunga 

Yp adalah permanent income 

U adalah faktor preferensi 

2.1.2  Teori Market for Loanable funds  

Dalam hubungan interaksi antara permintaan dan penawaran dana 

pinjaman atau kredit dapat dikenal dengan istilah Pasar Dana Pinjaman (Market 

for Loanable funds) yang akan mempengaruhi jumlah pinjaman dan tingkat suku 

bunga. Awal dasarnya muncul penawaran dana pinjaman datang dari orang – 

orang yang memiliki beberapa penghasilan lebih kemudian mereka simpan di 

bank atau istilahnya menabung, jadi tabungan adalah sumber penawaran dana 

pinjaman. Sedangkan permintaan terhadap dana pinjaman datang dari rumah 

tangga dan perusahaan yang ingin meminjam uang untuk investasi. Contoh 

permintaan dana pinjaman ialah keluarga yang mengambil hipotek untuk 

membeli rumah, atau contoh lainnya dari perusahaan yang meminjam uang 
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untuk membeli peralatan baru. Dari kedua contoh tersebut menunjukkan 

investasi adalah sumber permintaan dana pinjaman (Mankiw, 2012). 

Suku bunga adalah harga pinjaman, suku bunga melambangkan jumlah 

yang dibayar pihak peminjam untuk pinjaman dan jumlah yang diterima oleh 

pihak pemberi pinjaman dari tabungan. Karena suku bunga yang tinggi membuat 

peminjaman uang semakin mahal, jumlah dana pinjaman akan berkurang seiring 

naiknya suku bunga. Begitu juga, karena suku bunga tinggi membuat 

penyimpanan uang lebih menarik, jumlah dana pinjaman yang ditawarkan akan 

naik seiring naikknya suku bunga. Dengan kata lain, kurva permintaan dana 

pinjaman melandai ke bawah, sedangkan kurva penawaran dana pinjaman 

melandai ke atas (Mankiw, 2012). Selanjutnya, penawaran dan permintaan ini 

bertemu di pasar loanable funds. Dari proses tawar-menawar hingga akhirnya 

akan dihasilkan tingkat bunga keseimbangan seperti pada gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1: Kurva Keseimbangan Pasar Dana Pinjaman 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Sumber: Mankiw, 2012   
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Akibat kekuatan antara permintaan dan penawaran pinjaman, akan 

tercipta keseimbangan tingkat bunga loanable funds. Namun demikian pastinya 

tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dari kedua kurva tersebut. Yaitu 

mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri, yang menyebabkan perubahan 

ekuilibrium tingkat bunga loanable funds. Hal ini disebabkan bukan dari faktor 

suku bunga dan jumlah pinjaman masing-masing kurva tetapi justru disebabkan 

oleh faktor dari luar kedua variabel tersebut, sehingga bukan lagi cateris paribus 

yang terjadi.  

2.2  Kredit Pemilikan Rumah 

KPR sebagai salah bentuk dari kredit consumer yang dikenal dengan 

“Housing Loan” yang diberikan untuk konsumen yang memerlukan papan, 

digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk 

tujuan komersial serta tidak memiliki pertambahan nilai barang dan jasa di 

masyarakat. Pengertian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tidak ada yang baku, 

ada yang mendefinisikan KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh 

perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau 

memperbaiki rumah. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dapat membantu 

meringankan beban biaya pembelian rumah, karena konsumen dapat membayar 

rumah dengan cara mencicil, sementara rumah tersebut sudah bisa dihuni. Saat 

pengajuan KPR disetujui, bank akan memegang hak milik properti sampai 

konsumen melunasi kredit selama masa tenor yang disepakati. Beberapa jenis 

pembiayaan KPR, diantaranya pembiayaan tempat tinggal, pembiayaan rumah 

kantor, pembiayaan apartemen, dan rumah susun. Bank sebagai pemberi 

pinjaman berhak mendapatkan bunga dari peminjam. Peminjam diwajibkan 

membayar suku bunga pinjaman kepada bank sebagai kompensasi dana yang 

diberikan bank sebelumnya (Sudirman, 2013). 
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 Menurut Bank Indonesia Kredit Pemilikan Rumah adalah salah satu 

fasilitas kredit yang diberikan perbankan kepada para nasabah perorangan yang 

akan membeli rumah atau memperbaiki rumah. KPR memiliki kelebihan yaitu 

memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran yang dibayar dapat diiringi 

dengan ekspektasi peningkatan penghasilan, nasabah tidak harus menyediakan 

dana tunai untuk membeli rumah karena cukup dengan menyediakan uang 

muka.  

 Di Indonesia terdapat dua jenis KPR, yaitu : 

a. KPR BTN Sejahtera FLPP 

KPR BTN Sejahtera FLPP adalah kredit pemilikan rumah program 

kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat  dengan suku 

bunga rendah dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka 

waktu kredit, terdiri atas KPR Sejahtera Tapak untuk pembelian 

rumah Tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk pembelian Rumah 

Susun.  

b. KPR BTN Platinum 

Kredit pemilikan rumah dari Bank BTN untuk keperluan pembelian 

rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk 

pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi 

(indent) maupun take over kredit dari Bank lain.  

2.3 Permintaan Kredit  

Alasan adanya permintaan kredit adalah untuk permintaan transaksi  

sebagai alat tukar yang diterima oleh umum digunakan untuk membayar dan 

membeli barang – barang sebagai aset atau penyimpan nilai. Permintaan kredit 

dipengaruhi oleh suku bunga sebagai biaya untuk memegang uang. Dimana 

semakin tinggi suku bunga kredit yang ditetapkan maka permintaan kredit akan 



15 

 

 

𝐿1 

𝐷1 

𝑟1 

Tingkat Suku 

bunga 

Kuantitas Dana 

Pinjaman 

cenderung turun (Samuelson, 2004). Selain itu permintaan kredit dipengaruhi 

faktor eksternal lainnya seperti kondisi perekonomian dan kondisi debitur.  

Dari segi pelaku ekonomi, pengaruhnya pada permintaan kredit  akan 

meningkat jika konsumsi rumah tangga meningkat. Bila perekonomian membaik 

dan perusahaan memiliki banyak alternatif investasi kebutuhan modal 

mendorong permintaan naik. Jika pemerintah menaikkan anggaran belanja, 

kebutuhan modal meningkatkan permintaan kredit. Saat investor asing 

membutuhkan dana, maka akan meningkatkan permintaan kredit (Mankiw, 

2012). 

2.3.1 Pengaruh Suku Bunga Dasar Kredit terhadap Permintaan Kredit 

Suku bunga merupakan salah satu variabel yang banyak diamati karena 

keputusan pribadi, seperti menabung atau mengkonsumsi, membeli rumah atau 

tidak. Suku bunga juga mempengaruhi ekonomi usaha dan rumah tangga, 

seperti memutuskan untuk berinvestasi dalam peralatan baru untuk pabrik atau 

disimpan di bank (Pohan, 2008). 

Gambar 2.2: Kurva Permintaan Kredit 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Sumber: Mankiw, 2012 
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Kurva permintaan pinjaman seperti pada gambar 2.2, mempunyai 

kemiringan negatif, bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Bila tingkat 

bunga rendah, permintaan pinjaman akan bertambah karena akan semakin 

banyak investasi, modal kerja maupun konsumsi dengan asumsi cateris paribus, 

dan begitu pula sebaliknya. Di sisi permintaan kredit terjadinya penurunan kredit 

antara lain dapat disebabkan oleh meningkatnya suku bunga kredit, melemahnya 

aktivitas perekonomian, kondisi internal debitur dan faktor non-ekonomi lainnya. 

Secara teori, suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit, 

cateris paribus. Artinya, kenaikkan suku buga akan menurunkan jumlah 

permintaan kredit, tetapi sebaliknya jika suku bunga rendah maka akan 

meningkatkan jumlah permintaan kredit (Nuryakin, 2006). Oleh karena itu, 

asumsi faktor lainnya tetap hubungannya antara suku bunga kredit dengan 

permintaan kredit berhubungan negatif. 

2.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Permintaan Kredit 

 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi dalam Wikipedia merupakan proses 

perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang 

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi 

sebagai pengukur sejauh mana keberasilan pembangunan daerah dalam periode 

tertentu. Indikator ini dipakai untuk menentukan arah kebijakan yang sesuai 

diterapkan dalam permasalahan pemerintah di Indonesia (Boediono, 2011). 
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 Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah 

di masyarakat. Untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara 

perlu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto Riil (Sukirno, 

2011). PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai 

perkembangan ekonomi suatu Negara dikarenakan perhitungan pendapatan 

nasional ini mempunyai ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara. Pada 

umumnya, perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan 

nasional negara tersebut sebagai gambaran bagi Bank Dunia untuk menentukan 

apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang 

melalui pengelompokkan besarnya PDB. Dan PDB suatu negara sama dengan 

total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian.  

 Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator PDB dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

PE =  
PDBt −  PDBt−1

PDBt−1
 x 100 % 

 Pada angka pertumbuhan perekonomian di fase yang bagus maka akan 

memberikan efek baik bagi pembangunan suatu Negara. Hal tersebut 

berdampak pada kemampuan debitur untuk mengambil suatu kredit dikarenakan 

tingkat konsumsi meningkat. Selain itu juga pada sisi penyedia bangunan 

properti juga mengalami kenaikan, karena pertumbuhan ekonomi membawa 

hubungan positif bagi pembangunan infrastruktur yang lebih baik mendorong 

para investor untuk mengambil kredit. Menurut teori permintaan uang Keynes 

menyatakan motif memegang uang dipengaruhi tingkat pendapatan nasional. 

Semakin tinggi pendapatan nasional semakin besar pula volume transaksi dan 

semakin besar pula uang untuk memenuhi tujuan transaksi. Sehingga hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan permintaan kredit adalah positif. Karena 
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ketika pendapatan meningkat maka masyarakat mampu untuk membeli rumah 

atau membayar cicilan KPR.  

2.3.3 Pengaruh Inflasi terhadap Permintaan Kredit 

Menurut Case dan Fair (2007) inflasi adalah peningkatan tingkat harga 

secara keseluruhan. Terjadi ketika banyak harga meningkat secara serentak. 

Inflasi diukur dengan menghitung peningkatan harga rata-rata sejumlah besar 

barang selama beberapa periode waktu. Inflasi adalah kecenderungan dari 

harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2011). Akan 

tetapi, bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut 

inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan 

sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2011).  Kenaikan 

harga-harga barang itu tidak harus dengan persentase yang sama. Inflasi dapat 

mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk 

nasional. Menurut Bank Indonesia, Inflasi adalah meningkatnya harga secara 

umum dan terus menerus serta mengakibatkan kenaikan harga pada barang 

lainnya. Inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan 

tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa maupun faktor produksi 

(Samuelson, 2004).  

Inflasi dapat dihitung menggunakan rumus: 

   INFLASI =
IHKt − IHKt−1

IHKt−1
 100% 

Berdasarkan penyebab terjadinya inflasi, inflasi dapat dikelompokkan 

menjadi (Boediono, 2013) : 

a. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai 

barang yang terlalu kuat disebut dengan demand inflation. 

b. Inflasi yang timbul karena kenaikkan biaya produksi disebut dengan 

cost inflation. 
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Menurut teori kuantitas uang, bahwa saat jumlah uang beredar naik maka 

harga-harga akan meningkat dan menimbulkan inflasi. Disaat Inflasi mengalami 

kenaikan membuat berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan 

permintaan kredit turun. Selain itu juga adanya kekhawatiran angka suku bunga 

berubah tinggi yang menyebabkan kredit macet. Ini berarti teori kuantitas uang 

mengemukakan inflasi berhubungan negatif dengan permintaan kredit. Jadi 

ketika inflasi mengalami kenaikkan maka permintaan kredit akan turun, begitu 

juga sebaliknya.  

2.3.4 Pengaruh Kebijakan Loan to Value terhadap Permintaan Kredit  

Kebijakan LTV difungsikan untuk mencegah terjadi krisis akiat sektor 

properti seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat tahun 2008. Kebijakan ini 

sebagai wujud kehati-hatian Bank Indonesia agar tidak terjadi Property bubble 

dan menekan laju debitur yang mengambil KPR lebih dari satu unit. LTV telah 

berlaku sejak triwulan IV tahun 2012 hingga saat ini. Sudah 2 kali revisi kebijakan 

yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk penerapan LTV (Mangeswuri, 2013). 

 Pada tahun 2015, adanya pembaruan Peraturan Bank Indonesia 

No.17/10/PBI/2015 Tanggal 18 Juni 2015 tentang Rasio Loan to Value untuk 

kredit Pembiayaan Properti yang terbaru telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

Aturan ini sudah ada sejak tahun 2012 dalam Surat Edaran Bank Indonesia, 

kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2013.  Kebijakan LTV mampu 

memperbaiki angka kredit macet bank penyalur KPR dan juga mampu 

mengurangi jumlah debitur yang mengambil kredit lebih 1 unit. Dalam peraturan 

terbaru LTV tahun 2015 tentang pelonggaran peraturan LTV didasarkan 

pertimbangan bahwa sektor KPR memiliki pengaruh cukup besar kepada sektor 

ekonomi lainnya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pada aturan LTV 

yang dirilis terbaru tahun 2015 oleh Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam 
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pembiayaan KPR tipe >70 untuk pembelian rumah pertama bank memberikan 

pembiayaan 80% sedangkan debiturnya menyediakan DP(Down Payment) 

sebesar 20%. Jika debitur mengambil lagi KPR tipe >70% maka pihak bank 

menyediakan pembiayaan sebesar 70 %  sisanya DP oleh debitur sebesar 30 %. 

Akan tetapi kebijakan Loan to Value tidak diperuntukan bagi KPR bersubsidi 

karena ada ketentuan yang digunakan. Kebiajakan Loan to Value berjalan 

hingga saat ini mampu membawa suasana bank baik. 

 

Tabel 2.1: Aturan Terbaru Loan To Value hasil revisi tahun 2015 

Rumah Tapak 

Tipe > 70 80% 70% 60% 

Tipe 22-70 - 80% 70% 

Tipe < 21 - - - 

Rumah Susun 

Tipe > 70 80% 70% 60% 

Tipe 22-70 90% 80% 70% 

Tipe < 21 - 80% 70% 

Ruko/Rukan - 80% 70% 
Sumber: Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia tahun 2015 ,diolah 

Kebijakan LTV sebagai kebijakan yang mengendalikan kredit pemilikan 

rumah. Rasio Loan to Value sendiri ialah angka rasio antara nilai kredit yang 

diberikan terhadap nilai agunan pada awal pemberian kredit. Dalam aturan Loan 

to Value Bank Indonesia menggunakan acuan luas rumah untuk menentukan 

penggolongan rumah KPR yang diambil. Semakin diperketat aturan loan to value 

mengakibatkan permintaan kredit berkurang. Sehingga hal ini membuat 

hubungan antara permintaan kredit dengan kebijakan loan to value negatif. 

2.4 Penawaran Kredit 

Penawaran kredit berasal dari kemampuan bank dan kemauan bank 

untuk memberikan kredit dari hasil simpanan atau aset yang dimiliki untuk 

disalurkan kembali pada peminjam yang memerlukan dana. Beberapa hal yang 
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mampu meningkatkan penawaran kredit dari sisi rumah tangga, apabila suku 

bunga tinggi mereka akan cenderung menabung. Dari sisi perusahaan kelebihan 

kas yang didapat diinvestasikan dalam jangka pendek yang meningkatkan 

penawaran kredit. Pemerintah mempengaruhi penawaran melalui bank sentral. 

Pada investor asing yang banyak tertarik untuk menginvestasikan dananya di 

suatu Negara maka penawaran kredit meningkat (Mankiw, 2012).  

Menurut Melitz dan Pardue (1973) dalam teorinya menjelaskan bahwa 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penawaran kredit, yakni adanya 

cadangan bank umum yang ditempatkan dalam bank sentral. Yang mana akibat 

dari penempatan dana untuk cadangan ini mengakibatkan bank mengurangi 

kredit yang disalurkan. Faktor yang mempengaruhi penawaran kredit berasal dari 

kondisi internal perbankan seperti, likuiditas perbankan, tingkat kredit macet, 

serta efisiensi perbankan. Selain dari faktor internal bank yang mempengaruhi 

berkurangnya penawaran kredit juga terdapat faktor eksternal. Dari faktor 

eksternal berasal dari turunnya tingkat kelayakan kredit dari debitur akibat 

melemahnya kondisi keuangan perusahaan (Suharyati, 2011). 

2.4.1 Pengaruh Suku bunga Dasar Kredit terhadap Penawaran Kredit  

Bagi bank, suku bunga kredit sebagai harga jual yang dibebankan 

kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, 

maka bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga beli. Artinya suku bunga kredit lebih tinggi daripada suku bunga simpanan 

(Ismail, 2011). Suku bunga pinjaman memiliki arti biaya yang harus dibayar 

borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan lender atas investasinya 

(Hasibunan, 2008). Pada kredit hasil suku bunga merupakan pendapatan bagi 

bank. Bank dalam penawaran kredit dalam Kurva penawaran kredit seperti dapat 

dilihat pada gambar 2.3, mempunyai kemiringan positif, bergerak dari kiri bawah 
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ke kanan atas yang menggambarkan hubungan positif antara tingkat bunga dan 

penawaran pinjaman. 

 

Gambar 2.3: Kurva Penawaran Kredit 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Mankiw, 2012 

 

Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin banyak masyarakat 

yang tertarik untuk menabungkan uangnya sehingga semakin besar pula dana 

yang dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan asumsi cateris paribus, 

dan begitu pula sebaliknya. Penawaran dana pinjaman berasal dari penjumlahan 

tabungan domestik, laba ditahan, penciptaan kredit oleh sistem perbankan, dana 

pinjaman dari institusi dan individu asing di pasar domestik. Kenaikkan pada 

suku bunga kredit, akan meningkatkan pendapatan perbankan, dengan 

mengansumsikan semua faktor lainnya tetap, sehingga bank tetap akan 

meningkatkan penyaluran kredit. Karena meningkatkan pendapatan bank, maka 

ketika suku bunga naik penawaran kredit oleh bank juga akan meningkat 

sehingga hubungan suku bunga kredit dengan penawaran kredit adalah 

berhubungan positif. 
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2.4.2 Pengaruh Non Performing Loan terhadap Penawaran Kredit 

Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya 

terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak di kembalikan sama 

sekali (Manurung, 2004). Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit 

yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang 

mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah 

ditetapkan oleh bank. Dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang 

yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan 

karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. 

Rasio antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan.  

Peningkatan jumlah NPL akan membuat bank mengurangi jumlah 

penawaran kredit, sebab dengan nilai NPL tinggi maka bank harus 

mencadangkan sejumlah dana sebagai cadangan untuk meng-cover. Kredit 

bermasalah dikelompokkan menjadi tiga (Ismail, 2011), yaitu: 

a. Kredit kurang lancar, merupakan kredit yang telah mengalami 

tunggakan penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai 

dengan kurang dari 180 hari. 

b. Kredit diragukan, merupakan kredit yang mengalami penundaan 

pembayaran pokok atau bunga antara 180 hari sampai 270 hari 

dengan kondisi hubungan debitur dengan bank semakin memburuk. 

c. Kredit macet, merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari 

atau lebih dan bank akan mengalami kerugian atas kredit macet 

tersebut.  

 

Perhitungan NPL dirumuskan sebagai berikut: 

Rasio NPL =  
total kredit macet

total KREDIT
 X 100%  
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Dimana total kredit macet terdiri dari kredit dalam kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu gambaran 

risiko kredit yang ditimbulkan akibat dana yang dibayarkan melebihi masa jatuh 

tempo yang ditetapkan oleh pihak Bank atau bahkan tidak membayar sama 

sekali . Dengan kredit bermasalah yang tinggi akan menurunkan total kredit yang 

disalurkan oleh bank. Jadi hubungan penyaluran kredit dengan NPL adalah 

hubungan negatif. 

2.4.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penawaran Kredit 

Dana pihak ketiga (DPK) dalam penelitian ini didifinisikan dengan rasio 

total kredit  terhadap total dana pihak ketiga. Resiko ini timbul akibat berubahnya 

tingkat bunga akan menurunkan nilai pasar surat berharga yang terjadi pada saat 

bank membutuhkan likuiditas. Resiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas tersebut harus menjual surat–surat berharga yang dimiliki bank. Resiko 

tingkat bunga juga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka 

waktu lebih lama dengan tingkat bunga yang relatif tinggi kemudian tingkat 

bunga mengalami penurunan yang drastis. Resiko timbul akibat bank memiliki 

biaya dana yang relatif tinggi yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut 

tidak kompetitif. 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, 

dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank 

kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun 

oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas 

sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana 

yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, tabungan dan 

deposito.  
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Yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: giro,tabungan dan 

deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Giro 

Giro yang pada bank syariah disebut giro wadiah umumnya tetap 

sama dengan giro bank konvensional, dimana bank tidak membayar 

apapun kepada pemegangnya, bahkan tidak mengenakan biaya 

layanan (service charge).  

b. Tabungan 

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana ada 

beberapa restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan 

biasanya memperoleh hasil pasti (fixed return). Pada bank bebas 

bunga, tabungan juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa 

penabung tidak memperoleh hasil yang pasti. 

c. Deposito 

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran 

kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti 

dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. 

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari pihak yang 

kelebihan dana. Dimana pihak bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. 

Dengan meningkatnya DPK membuat jumlah dana bank semakin bertambah 

untuk penyaluran kredit. Hubungannya Penawaran Kredit dengan DPK adalah 

hubungan positif. 
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2.4.4 Pengaruh Capital Adequancy Ratio terhadap Penawaran Kredit 

CAR atau Capital Adequancy Ratio menjelaskan mengenai seberapa 

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (Dendawijaya, 2006). CAR 

merupakan ratio untuk menilai tingkat keamanan dan kesehatan bank dari sisi 

modal untuk menunjang aktiva (Taswan, 2008). Disimpulkan, CAR adalah rasio 

pengukur kinerja bank untuk melihat kecukupan modal pihak perbankan dalam 

penunjang sisi aktiva yang mengandung resiko, contohnya kredit yang 

disalurkan.  

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI /2001, bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko 

yag dinyatakan dalam rasio CAR. Perhitungan CAR prinsipnya adalah setiap 

penanaman dalam bentuk kredit mengandung risiko, sehingga bank harus 

menyediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan presentase tertentu 

sesuai jumlah penanamannya tersebut. Dengan kata lain, CAR bertujuan meng-

cover kerugianank atas kredit yang bermasalah. Semakin menjauhi nilai CAR 

lebih dari 8% maka dapat membuat bank aman mengantisipasi kerugian. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar pengalokasian dana untuk CAR 

maka membuat penawaran kredit meningkat.  

Captal Adequancy Ratio dihitung dengan rumus: 

Rasio CAR =  
MODAL

ATMR
 X 100% 

Dimana ATMR atau aktiva tertimbang Menurut Rasio terdiri dari aktiva 

pada neraca yang diberi bobot sesuai risiko kredit pada pos off-balance sheet. 

ATMR dihitung dengan mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko. 

Adapun komponen modal terdiri modal inti dan modal pelengkap (Pratama, 

2010). 
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CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup 

penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank akibat kredit yang 

disalurkan (Dwianingrum, 2015). Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut 

mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi profitabilitas. Selain itu juga CAR sebagai pengukur tingkat kesehatan 

bank terhadap aktiva yang rawan resiko perlu diperhitungkan untuk seberapa 

kemampuan bank yang menyalurkan kreditnya. Sehingga hubungan penawaran 

kredit dengan CAR memiliki hubungan positif.  

2.5 Penelitian terdahulu 

Penelitian dari Akhmad Kholisudi publikasi tahun 2012 dengan judul 

“Determinasi Permintaan Kredit Pada Bank Umum di Jawa Tengah Periode 

tahun 2006-2010”. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi 

berganda dengan metode ordinary least square. Dari hasil regresi penelitian 

diartikan jika variabel independen tidak mengalami perubahan maka permintaan 

kredit sebesar 17,3% merupakan permintaan kredit otonomos. Variabel suku 

bunga, nilai tukar dan krisis global dalam pengujian hipotesis signifikan lebih 

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

variabel suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar, dan krisis global berpengaruh 

terhadap permintaan kredit pada Bank Imum di Jawa Tengah tahun 2006-2010. 

Hasil penelitian dari Iris Shahini, MSC, tahun 2014 dengan judul 

penelitian “The Impact of Economic Growth in Housing Loans Demand in 

Albania”. Tujuan penelitian ini melihat pergerakan permintaan kredit yang 

berpusat di Albania selama krisis keuangan.  Dengan metode penelitian Ordinary 

Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

signifikan dan berhubungan positif terhadap permintaan kredit pemilikan rumah. 
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Sedangkan variabel uang beredar berhubungan negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit.  

Penelitian dari Noorul Hafizah Hashim, Mutia Sobihah Abdul Halim tahun 

2014 dengan judul penelitian “Determinants factor of Housing Loan/ Housing 

Financing Pricing: Comparative Evaluation Between Conventional and Islamic 

Bank In Malaysia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang dipertimbangkan pihak bank dalam menentukan permintaan KPR dengan 

komparasi antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Alat analisis yang 

digunakan adalah dengan wawancara konvergen dan regresi model. Dengan 

pemilihan bank konvensional terdiri dari bank CIMB Bank Berhad, Public Bank 

Berhad, Malayan Banking Berhad. Sedangkan pada bank syariah diwakilkan dari 

bank Islam Malaysia, Bank Muamalat Malaysia, Maybank Islamic Bank. Variabel 

Based Lending Rates, Capital adequancy ratio, Loan Loss Provision,  Required 

Reserve, GDP, Consumer Price Index, oan to Deposit Ratio, Log Earning Asset 

signifikan berpengaruh pada loan pricing. Saran dari penelitian ini, bagi penelitian 

baru mampu memperluas sampel dan menemukan variabel baru yang dapat 

berpengaruh pada loan pricing. Perbedaan hasil penelitian ini dengan yang 

sebelumnya ialah dengan membandingkan antara konvensional dan syariah. 

Hasil penelitian dari Clara Safitri Dawali publikasi tahun 2014 dengan 

judul “Analisis Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Bank 

Umum di Provinsi Sulawesi Utara (Periode 2007-2013)”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah modal persamaan simultan dengan Metode 2SLS 

(Two-Stage Least Square). Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa SBK 

berpengaruh negatif tidak signifikan pada permintaan kredit, sedangkan PDRB 

berpengaruh positif signifikan. Pada hasil uji hipotesis kedua menunjukkan 

bahwa SBK berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan NPL, DPK 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit konsumsi di 
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Sulawesi Utara. Saran dari penelitian ini untuk selanjutnya perlu ditambahkan 

variabel lain yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit 

konsumsi. Penelitian ini lebih melihat pada 2 sisi permintaan dan penawaran, 

dengan menggunakan variabel independent yang mempengaruhi dependent 

sama hanya ditambah NPL pada variabel yang mempengaruhi penawaran kredit.  

Penelitian dari Mulyo Budi S publikasi tahun 2009 dengan judul penelitian 

“Analisis Permintaan Rumah Sederhana Di Kota Semarang”. Model penelitian 

menggunakan metode 2SLS (Two-Stage Least Square). Hasil penelitiannya uji 

hipotesis menunjukkan tingkat suku bunga dan harga sewa rumah sederhana 

tidak signifikan pada ∝= 5%. Sedangkan variabel yang paling elastis 

berpengaruh pada permintaan adalah harga rumah sederhana, yang tidak elastis 

ialah jarak lokasi perumahan. Perbedaan dengan penelitian ini lebih 

mengkhususkan pemilihan variabel dependent pada kredit rumah sederhana di 

Kota Semarang, sedangkan metode penelitiannya dengan 2SLS dan uji 

elastisitas variabel.  

Keenam, hasil penelitian dari Ri’fat Pasha publikasi tahun 2009 dengan 

judul penelitian “Analisis Permintaan dan Penawaran Kredit serta Identifikasi 

Peluang Ekspansi Pembiayaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI Malang”. 

Hasil estimasi menghasilkan bahwa permasalahan tidak optimal penyaluran 

kredit lebih disebabkan oleh lemahnya demand kredit untuk mengimbangi 

kemampuan pembiyaan bank.  Secara parsial tingkat suku bunga merupakan 

konstrain dari pemintaan kredit, perubahan variabel pendapatan dan inflasi 

mempengaruhi permintaan kredit. Sementara hasil estimasi supply kredit 

menghasilkan bahwa variabel kapasitas kredit, tingkat bunga, dan tingkat NPL 

bersama–sama berpengaruh pada penawaran kredit. Perbedaan penelitian ini 

terletak pada metode penelitian yang menggunakan analisis revealed credit 

worthiness dan variabel independent yang mempengaruhi permintaan ada 
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pendapatan, pada penawaran ada tambahan kapasitas kredit yang akan 

mempengaruhi.  

Hasil penelitian dari Cristoph Basten, Catherine Koch tahun 2015. 

Dengan judul “The Causal Effect of Housing Prices on Mortgage demand and 

mortgage supply: Evidence from Switzerland”. Penelitian ini mengidentifikasi 

hubungan kausalitas antara permintaan penawaran dan penawaran KPR di 

Swiss dengan memanfaatkan pengaruh dari goncangan variabel imigrasi, dan 

harga rumah dengan periode penelitian tahun 2008-2015. Menggunakan alat 

analsis Simultaneous Equations Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Permintaan KPR signifikan dipengaruhi Housing Price, HP + Indikator, 

Income, Wealth, Liquidity, Obligations, Real Estate, dan House Age. Penawaran 

KPR juga sama sama dipengar signifikan Housing Price, HP + Indikator, Income, 

Wealth, Liquidity, Obligations, Real Estate, dan House Age. Tetapi penelitian ini 

memasukkan semua probabalitas signifikan dari 1%, 5%, dan 10% sehingga ada 

beberapa variabel yang signifikan pada 1%, 5%, dan 10%. 

Penelitian dari Arlina Nurbaity Lubis dan Ganjang Arihta Ginting publikasi 

tahun 2008 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan”. 

Menggunakan metode analisis regresi berganda dan uji F untuk hipotesis. 

Hasilnya determinan R2= 65,4 %, sisanya 34,6 % dijelaskan faktor lain yang tidak 

ada dalam model penelitian. Uji F menunjukkan suku bunga dan pelayanan 

serempak signifikan terhadap keputusan permintaan KPR. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, ialah penggunaan pelayanan nasabah dalam 

mempengaruhi keputusan permintaan KPR.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Ghoniyah dipublikasikan tahun 

2012 dengan judul “Pembiayaan Musyawarah Dari Sisi Penawaran Pada 

Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode Penelitian yang digunakan adalah 
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pengujian hipotesis dan asumsi klasik. Hasil penelitian secara parsial variabel 

modal sendiri positif signifikan, dana pihak ketiga positif tidak signifikan, bagi 

hasil positif signifikan, sama-sama terhadap pembiayaan musyarakah dari sisi 

penawaran di perbankan syariah. Sedangkan uji beda t-test terlihat bahwa dari 

rata-rata perbandingan musyarakah BUS dan UUS tidak terdapat perbedaan 

nyata. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, saran penelitian ini 

sebaiknya tidak hanya meneliti dari sisi penawaran perbankan syariah di 

Indonesia melainkan juga meneliti dari sisi permintaan para nasabahnya. 

Hasil penelitian oleh Harmanta, ME dan Dr. Mahyus Ekananda 

dipublikasikan tahun 2005 tentang “Disintermediasi Fungsi Perbankan Di 

Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah 

Pendekatan Dengan Model Disequilibrium “Metode yang digunakan metode 

maximum likelihood. Hasil temuan empiris ini adalah terjadinya 

ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam pasar kredit di Indonesia yang 

dicerminkan oleh sangat besarnya excess demand maupun excess supply 

sehingga penawaran kredit tidak terlalu sama dengan permintaan kredit. 

Perbedaan penelitian ini dengan lainnya adalah pada metode penelitian yang 

menggunakan maximum likelihood, yaitu dengan melihat penurunan kredit 

sebenarnya dipengaruhi oleh permintaan atau penawaran. Penelitian ini 

menyimpulkan penawaran kredit merupakan formula dari landing capacity bank 

umum, suku bunga kredit, suku bunga SBI, NPL, dan variabel dummy sebelum 

dan sesudah krisis tahun 1997. 

Hasil penelitian dari Dian Pratiwi dan Lorita publikasi tahun 2013 dengan 

judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, Loan to Deposit 

Ratio, dan Suku Bunga Kredit terhadap Penawaran Kredit Pada Bank Umum 

Studi Kasus Pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Selatpanjang Tahun 2007-2012. 

Tujuang penelitian untuk mengetahui pengaruh DPK, NPL, LDR dan suku bunga 



32 

 

 

terhadap penawaran kredit. Menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Dengan hasil ada masalah dalam asumsi klasik dikarenakan ada 

pengaruh kolerasi yang tinggi antara NPL dan LDR, sehingga peneliti melakukan 

reduksi pada variabel NPL sehingga tersisa variabel DPL, LDR dan suku bunga. 

Hasilnya secara simultan dan parsial ketiga variabel signifikan terhadap 

penawaran kredit dengan besar determinasi persamaan sebesar 99%. Saran 

untuk penelitian selanjutnya ialah untuk memasukkan variabel Capital 

Adequancy Ratio untuk melihat kemampuan bank dalam menutup penurunan 

aktiva. 

TABEL 2.2 : Penelitian Terdahulu Periode tahun 2005-2015 

 
NO 

JUDUL DAN 
PENULIS 

VARIABEL METODE 
ANALISIS 

HASIL 
PEMBAHASAN 

1 Determinasi 
Permintaan 
Kredit Pada 
Bank Umum di 
Jawa Tengah 
Periode tahun 
2006-2010  
(Akhmad 
Kholisudin, 
2012)  

Y : 
Permintaan 
kredit 
X1 : tingkat 
suku bunga  
X2 : inflasi 
X3 : nilai 
tukar 
X4 : krisis 
global 

Ordinary 
Least 
Square 
(OLS)  

Menunjukkan bahwa 
permintaan kredit di 
Jawa tengah 
singnifikan 
dipengaruhi: 

- Suku bunga (-) 
- Kurs (+) 
- Dummy krisis 

global (+) 
Inflasi (-) tidak 
signifikan 

2 The Impact of 
Economic 
Growth in 
Housing Loan 
Demand in 
Albania (Iris 
Shahini, MSC 
2014)  

Y: 
Permintaan 
Kredit 
X1: Uang 
beredar 
X2: 
Pertumbuha
n ekonomi 

Ordinary 
Least 
Square 
(OLS) 

Menunjukkan bahwa 
permintaan kredit 
signifikan dipengaruhi: 
Pertumbuhan ekonomi 
(+) 
Uang beredar(-) 

3 Determinants 
factor of Housing 
Loan/ Housing 
Financing 
Pricing: 
Comparative 
Evaluation 
Between 
Conventional 
and Islamic 
Bank In 

Y: Loan 
Pricing 
X1: Based 
Lending 
Rates 
X2: Capital 
adequancy 
ratio 
X3: Loan 
Loss 
Provision  

Regresi 
Linier 
Berganda  

Menunjukkan bahwa 
loan pricing signifikan 
dipengaruhi oleh: 

- BLR(+) 
- CAR (+) 
- LLP (+) 
- RR (+) 
- GDP (+) 
- CPI (+) 
- LDR (+) 
- LNEA (+)  
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Malaysia (Noorul 
Hafizah Hashim, 
Mutia Sobihah 
Abdul Halim, 
2014) 

X4: Required 
Reserve  
X5: GDP 
X6: 
Consumer 
Price Index 
X7: Loan to 
Deposit 
Ratio 
X8: Log 
Earning 
Asset  

 
 

 
 

4 Analisis Estimasi 
Permintaan dan 
Penawaran 
Kredit Konsumsi 
Bank Umum 
Provinsi 
Sulawesi Utara 
Periode 2007 – 
2013 
(Clara Safitri 
Dawali,dkk 
2014) 

Y1 : 
Permintaan 
Kredit 
X1 : SBK 
X2 : PDRB 
Y2 : 
Penawaran 
Kredit 
X1 : SBK 
X2 : DPK 
X3 : NPL 

Two Stage 
Least 
Squares 
(2SLS) 

Menunjukkan bahwa 
permintaan kredit 
signifikan: 

- PDRB(+) 
Permintaan Kredit 
tidak signifikan 
dipengaruhi oleh suku 
bunga (+) 
 
Untuk penawaran 
kredit signifikan 
dipengaruhi: 

- DPK (+) 
- NPL (+) 

Penawaran kredit 
tidak signifikan 
dipengaruhi suku 
bunga (+) 

5 Analisis 
Permintaan 
Rumah 
Sederhana di 
Kota Semarang  
(Mulyo Budi S, 
2009) 

Y : 
Permintaan 
rumah 
sederhana 
tipe 36 (unit) 
X1 : Harga 
rumah 
sederhana 
tipe 36 
X2 : 
INCOME 
X3 : Suku 
bunga  
X4 : Harga 
sewa rumah 
X5 : jarak ke 
pusat kota 

Two Stage 
Least 
Squares 
(2SLS)  

Menunjukkan bahwa 
permintaan rumah 
sederhana tipe 36 
sugnifikan 
dipengaruhi: 

- Harga rumah(-) 
- Income (+) 
- Suku bunga (-) 
- Harga sewa 

rumah (+) 
- Jarak ke pusat 

kota (+) 

6 Analisis 
Penawaran dan 
Permintaan 
kredit serta 
Identifikasi 

Y1 : 
Permintaan 
kredit 
X1 : PDRB  
X2 : tingkat 

Analisis 
Revealed 
credit 
worthiness  

Menunjukkan bahwa 
permintaan kredit 
signifikan dipengaruhi: 

- PDRB (+) 
- Inflasi (-) 



34 

 

 

Peluang 
Ekspansi 
Pembiayaan 
Kredit Sektoral 
di Wilayah Kerja 
KBI Malang 
(Ri’fat 
Pasha,2009)  

bunga acuan 
X3 : Inflasi 
Y2 :  
Penawaran 
kredit 
X1 : 
Kapasitas 
kredit 
X2 : Tingkat 
bunga acuan 
X3 : Inflasi  

Permintaan kredit 
tidak signifikan 
dipengaruhi suku 
bunga (+) 
 
Hasil penelitian 
penawaran kredit 
signifikan dipengaruhi: 

- Kapasitas 
kredit (+) 

- NPL (+) 
Penawaran Kredit 
tidak signifikan 
dipengaruhi suku 
bunga (-) 

7 The Causal 
Effect of 
Housing Prices 
on Mortgage 
demand and 
mortgage 
supply: Evidence 
from Switzerland 
(Cristoph 
Basten, 
Catherine Koch, 
2015) 

Y1: 
Permintaan 
KPR   
Y2: 
Penawaran 
KPR 
X1: Ln 
Housing 
Price 
X2: Ln HP + 
Indikator 
X3: Ln 
Income 
X4:  Ln 
Wealth 
X5: Ln 
Liquidity 
X6: 
Obligations 
X7: Real 
Estate 
X8: House 
Age  

Simultaneo
us 
Equations 
Model 
(SEM) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
Permintaan KPR 
signifikan dipengaruhi: 

- Housing Price, 
HP (+) 

-  Income (+) 
- Wealth (-) 
- Liquidity (+) 
- Obligations(+) 
- Real Estate(-) 
- House Age(-) 

 
Penawaran KPR 
signifikan dipengaruhi: 

- Housing Price, 
HP (-) 

- Income(+) 
-  Wealth(+) 
-  Liquidity(+) 
- Obligations(-) 
- Real Estate(-) 
- House Age (-) 

8 Analisis Faktor– 
Faktor yang 
mempengaruhi 
Permintaan 
Kredit pada PT 
Bank Tabungan 
Negara Cabang 
Medan (Arlina 
Nurbaity Lubis, 
2008) 

Y : 
Keputusan 
Permintaan 
KPR  
X1 : Tingkat 
suku bunga  
X2 : 
Pelayanan 
nasabah 
  

Analisis 
Linear 
Berganda  

Hasil penelitian 
menunjukkan 
permintaan KPR 
signifikan dipengaruhi: 

- Suku bunga(+) 
- Pelayanan 

nasabah(+) 

9 Pembiayaan 
Musyawarah 
dari sisi 
Penawaran pada 

Y : 
Pembiayaan 
Musyarakah  
X1 : Modal 

Analisis 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
pembiayaan 
musyarakah atau 
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Perbankan 
syariah di 
Indonesia 
(Nunung 
Ghoniyah, 2012) 

sendiri 
X2 : Dana 
Pihak Ketiga  
X3 : bagi 
hasil  

penawaran kredit 
dalam syariah 
signifikan dipengaruhi 
: 

- Modal 
sendiri(+) 

- Bagi hasil (+) 
Penawaran kredit 
tidak signifikan 
dipengaruhi PDB (+) 

10 Disintermediasi 
Fungsi 
Perbankan di 
Indonesia Pasca 
krisis 1997: 
Faktor 
Permintaan atau 
Penawaran 
Kredit, Sebuah 
Pendekatan 
Dengan Model 
Disequilibrium 
(Hermanta dan 
Ekananda, 
2005) 

Permintaan 
Kredit: 
X1: PDB riil 
X2: Inflasi 
X3: spread 
Suku bunga 
X4: IHSG 
X5: Kurs 
Penawaran 
Kredit: 
X1: 
kapasitas 
kredit 
X2: suku 
bunga kredit 
X3: NPL 
X4:  suku 
bunga SBI 
X5: dummy 
krisis 

Maximum 
Likelihood 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
permintaan kredit 
signifikan dipengaruhi: 

- PDB (+) 
- Spread suku 

bunga (-) 
- Kurs (-) 
- IHSG (+) 
- Inflasi (+) 

 
Hasil penawaran 
kredit menunjukkan 
signifikan dipengaruhi: 

- Kapasitas 
Kredit (+) 

- Suku bunga 
kredit (+) 

- Suku bunga 
SBI (-) 

- NPL (-) 
- Dummy krisis(-) 

11  “Pengaruh 
Dana Pihak 
Ketiga, Non 
Performing 
Loan, Loan to 
Deposit Ratio, 
dan Suku Bunga 
Kredit terhadap 
Penawaran 
Kredit Pada 
Bank Umum 
Studi Kasus 
Pada PT.Bank 
Riau Kepri 
Cabang 
Selatpanjang 
Tahun 2007-
2012 (Dian 
Pratiwi dan 
Lorita ,2013) 

Y: 
Penawaran 
Kredit 
X1: Dana 
Pihak Ketiga 
X2: Non 
Performing 
Loan 
X3: Loan to 
Deposit 
Ratio 
X4: Suku 
bunga 

Regresi 
Linier 
Berganda  

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
penawaran kredit 
signifikan dipengaruhi: 

- DPK (+) 
- LDR (+) 
- Suku bunga 

(+) 
Variabel NPL 
direduksi dikarenakan 
ada permasalahan 
kolerasi 

Sumber: Diolah peneliti, 2016 
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2.6 Kerangka Pemikiran  

 Beberapa permasalahan di Indonesia yang muncul diantaranya adalah 

permasalahan kependudukan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia 

terus mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak diimbangi oleh tempat tinggal 

yang dimiliki. Dari mulai lahan perumahan yang semakin sedikit untuk didirikan 

rumah, juga masalah keuangan karena semakin sempitnya lahan pekerjaan 

memunculkan pengangguran usia produktif yang tidak mampu memenuhi dalam 

pembelian rumah. Sehingga Bank dengan lembaga intermediasinya sebagai 

penyalur kredit, membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam memiliki rumah. 

Masyarakat hanya menyediakan uang muka sesuai ketentuan dan mengangsur 

dalam jangka panjang dengan ekspektasi penambahan penghasilan untuk 

melunasi cicilan rumah tersebut. Pihak bank menyediakan produk KPR sesuai 

dengan kemampuan debitur, selain itu pemerintah juga mencetuskan KPR 

bersubsidi bagi masyarakat dengan golongan menengah ke bawah.  

Kejadian tahun 2008 di Amerika Serikat yang menyebabkan krisis 

keuangan global akibat kredit properti gagal bayar membuat Bank Indonesia 

menetapkan aturan dalam Kredit Pemilikan Rumah pada Tahun 2012 yang 

hingga saat ini masih di berlakukan oleh Perbankan yang disebut dengan Loan 

to Value. Aturan ini digunakan untuk mencegah terjadinya bubble dalam sektor 

properti juga untuk menekan laju pertumbuhan bagi debitur yang mengambil 

KPR dalam bentuk spekulasi atau 2 lebih rumah. 

Kredit pemilikan rumah bersumber dari sisi permintaan dan penawaran. 

Permintaan KPR menjelaskan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur 

kepada pihak Bank. Sedangkan penawaran KPR menjelaskan kemampuan bank 

dalam menyalurkan kredit pada debitur yang menginginkan pembiayaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu bahwa Permintaan kredit dipengaruhi 

faktor suku bunga serta faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, 
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inflasi, dan kebijakan Loan to Value. Pada penawaran kredit menurut teori dan 

penelitian terdahulu dipengaruhi oleh faktor internal pihak bank untuk melihat 

kemampuan likuiditas bank dalam menyalurkan kredit, dengan variabel yang 

mempengaruhi diantaranya suku bunga, NPL, DPK, dan CAR. Berdasarkan 

teori, tinjauan pustaka, serta penelitian terdahulu, maka secara garis besar 

kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian sebagai berikut:  

Gambar 2.4:  Kerangka Pikir 

Sumber: Peneliti, 2016 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dengan teori yang menjadi dasar 

penelitian, didukung hasil penelitian terdahulu sebagai acuan, maka hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga ada pengaruh signifikan Permintaan KPR dan Penawaran KPR.  

2. Diduga permintaan KPR dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi dan dummy kebijakan loan to Value  

3. Diduga penawaran KPR dipengaruhi signifikan oleh suku bunga kredit, 

NPL, DPK, dan CAR. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. 

Analisis data kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2012). Jenis data adalah data sekunder, karena data yang diperoleh 

untuk penelitian ini secara tidak langsung atau dari perantara pihak lain. Waktu 

penelitian dimulai dari Triwulan I tahun 2008 sampai dengan Triwulan IV tahun 

2015. Dimana pada periode itu permintaan kredit semakin naik dari tahun ke 

tahun, hingga akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Loan to Value 

tahun 2012 untuk mencegah terjadinya property bubble seperti kejadian di AS 

hingga akhirnya terjadi krisis keuangan efek kredit properti yang gagal bayar.  

 

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

 Tipe data yang digunakan dalam penelitian adalah time series. Data Time 

series sering disebut juga data runtut waktu yaitu merupakan rangkaian 

observasi pada suatu nilai yang layak diambil pada waktu berbeda-beda 

(Gujarati, 2012). Data time series yang dipilih dalam penelitian adalah triwulan. 

Sehingga populasi penelitian dari waktu dibentuknya Kredit Pemilikan Rumah 

Bank Tabungan Negara sejak tahun 1976 sampai sekarang. Sampel penelitian 

dipilih dengan teknik purposive sampling, dimana penentuan sampel dilakukan 

dengan cara dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam 

hal ini ketentuan sampel yaitu periode disaat sebelum adanya kebijakan Loan to 

Value yang mengatur dalam pengambilan Kredit Pemilikan Rumah dengan 



40 

 

 

periode sesudah kebijakan Loan to Value ditetapkan. Yaitu periode triwulan I 

tahun 2008 hingga triwulan IV tahun 2015.  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

 Definisi Operasional dan pengukuran variabel adalah sebagai berikut :  

1. Permintaan KPR 

Sejumlah dana yang dipinjam masyarakat dari pihak bank dengan 

tujuan konsumsi. Besarnya posisi nominal (outstanding) seluruh kredit 

pemilikan rumah yang telah disalurkan dalam satuan Rupiah. Untuk 

mendapatkan posisi outstanding kredit riil diperoleh dari total 

outstanding kredit yang terdapat dalam laporan keuangan Bank BTN. 

Sumber data didapatkan dari publikasi Bank Tabungan Negara 

laporan triwulan. Dinyatakan dalam satuan rupiah. 

2. Penawaran KPR 

Sejumlah dana yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat 

dengan tujuan konsumsi. Penawaran Kredit KPR dalam penelitian ini 

menggunakan ukuran kapasitas kredit, yang lebih menjelaskan 

kemampuan bank dalam mendanai kredit. Dengan perhitungan 

kapasitas kredit hasil dari total pasiva dikurangi cash in valut dikurangi 

modal dikurangi giro wajib minimum. Total Pasiva merupakan seluruh 

jumlah kewajiban. Cash in valut merupakan kas fisik yang dimiliki 

bank baik berupa rupiah maupun valas. Sumber data didapatkan dari 

publikasi Bank Tabungan Negara dari laporan triwulan. Dinyatakan 

dalam satuan rupiah.  

3. Suku Bunga Dasar Kredit 

Suku bunga dasar kredit ialah suku bunga yang menjadi acuan awal 

dalam memberikan kredit kepemilikan rumah yang disetujui Bank 
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Indonesia. Biasanya pihak bank akan menentukan suku bunga baru 

dengan dasar SBDK untuk tipe kredit pemilikan rumah yang berbeda-

beda. Sumber data suku bunga Kredit Pemilikan Rumah di dapat dari 

publikasi Bank BTN dari berbagai edisi triwulan. Dinyatakan dalam 

persen. 

4. Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan yang 

terjadi dalam waktu bersamaan dan berlangsung secara terus 

menerus. Data inflasi didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistika 

periode triwulan tahun 2008 sampai 2015. Inflasi menggunakan 

satuan persen. 

5. Pertumbuhan Perekonomian 

Pertumbuhan ekonomi  atau economic growth adalah pertambahan 

pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam 

periode tertentu, misal satu tahun. Atau dengan kata lain, 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi 

barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini menggunakan ukuran PDB 

riil yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dari 

waktu ke waktu bersifat dinamis. Satuan PDB yang digunakan dalam 

bentuk persen. 

6. Kebijakan Loan to Value 

Kebijakan pembatasan pengambilan kredit konsumsi sektor Kredit 

Pemilikan Rumah yang diterapkan Bank Indonesia sejak tahun 2012. 

Penetapan kebijakan LTV merupakan hal positif dalam rangka 

antisipasi property bubble yang tinggi. Dalam penelitian ini, kebijakan 

Loan to Value berfungsi sebagai variabel dummy, dimana periode 
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sebelum kebijakan triwulan I tahun 2008 hingga Triwulan IV tahun 

2011 bernilai nol (0) dan sesudah penetapan kebijakan pada triwulan 

IV tahun 2012 hingga triwulan IV tahun 2015 bernilai satu (1).  

7. Dana Pihak Ketiga 

Sejumlah dana yang dihimpun oleh pihak bank dari masyarakat 

berupa tabungan, deposito, dan giro. Dana pihak ketiga merupakan 

sumber dari pendanaan kredit perbankan, sehingga jumlah dana 

pihak ketiga yang dihasilkan bank merupakan ukuran kemampuan 

bank dalam menyalurkan kredit. Data dana pihak ketiga didapatkan 

dari publikasi Bank Tabungan Negara laporan triwulan. Dalam satuan 

Rupiah.  

8. Non Performing Loan  

Besarnya presentase kredit bermasalah terhadap jumlah kredit secara 

keseluruhan.  Terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. 

NPL berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit yang 

disalurkan. Sumber data didapatkan dari hasil publikasi Bank BTN 

laporan triwulan. Dalam satuan Persentase.  

9. Capital Adequancy Ratio 

Rasio kecukupan modal atau modal untuk rasio aset berbobot risiko 

adalah suatu cara untuk mengukur modal bank, yang ditunjukkan 

sebagai pembukaan kredit berbobot risiko bank. Rasio ini digunakan 

untuk melindungi depositor dan menaikkan stabilitas dan efisiensi 

sistem keuangan di seluruh dunia. Sumber data didapatkan dari 

publikasi Bank Tabungan Negara laporan triwulan. Dalam bentuk 

persentase.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Modal
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Depositor&action=edit&redlink=1
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Berikut ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

TABEL 3.1: Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2016 

 

 

 

Simbol Nama  Pengukuran  Satuan 

YD Permintaan KPR 
Jumlah dana yang disalurkan pada 

debitur 
Rupiah 

SBDK 
Suku bunga 

dasar kredit 

 

Suku bunga acuan KPR yang ditetapkan 

Bank Indonesia 

% 

INF Inflasi INFLASI =
IHKt − IHKt−1

IHKt−1
 x 100% % 

PE 
Pertumbuhan 

Perekonomian 

 

PE =  
PDBt −  PDBt−1

PDBt−1
 x 100 % 

% 

LTV Dummy LTV 
Periode sebelum kebijakan bernilai 0 

Periode sesudah kebijakan bernilai 1 
- 

YS Penawaran KPR 
Ys = pasiva − cash in valut − modal

− gwm 
Rupiah 

SBDK 
Suku bunga 

dasar kredit 

 

Suku bunga acuan KPR yang ditetapkan 

Bank Indonesia 

% 

NPL 
Non Performing 

Loan 

 

Rasio NPL =  
total kredit macet

total KREDIT
 X 100% 

% 

DPK 
Dana Pihak 

Ketiga 

 

DPK = Total tabungan + deposito + giro 
Rupiah 

CAR 
Capital 

Adequancy Ratio 

 

Rasio CAR =  
MODAL

ATMR
 X 100% 

% 



44 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian adalah data sekunder. Dengan teknik pengumpulan 

menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Studi literature yaitu studi yang 

mempelajari teori-teori yang ada atau didapat dari literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian data-data. Data didapatkan dari dokumentasi 

sumber data yang relevan seperti hasil publikasi Bank Indonesia, Badan Pusat 

Statistika, website Bank BTN, Statistik Perbankan, dan sebagainya. 

 

3.5 Metode dan Tahapan Analisis Data 

Analisis ekonometrika dalam penelitian menggunakan analisis regresi 

dengan penerapan model persamaan simultan. Dikarenakan variabel yang diteliti 

saling berkaitan satu sama lain yang menggambarkan saling bergantung antar 

variabel. Analisis persamaan simultan merupakan persamaan dimana variabel 

tak bebas dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel bebas di 

dalam persamaan lainnya. Maka, sebuah variabel memiliki dua peranan 

sekaligus sebagai variabel bebas dan variabel tak bebas (Gujarati, 2012). Artinya 

variabel permintaan dan penawaran KPR sebagai variabel dependen bisa 

menjadi variabel independen yang mempengaruhi. Dalam analisis ini dilakukan 

dengan bantuan program Eviews. 

 

3.5.1 Uji Stationeritas dan Derajat Integrasi 

Sebelum melakukan analisis dalam penelitian ini perlu dilakukan uji 

terhadap kestasioneran data adalah uji akar unit (unit root test). Pengujian akar-

akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtut waktu. 

Biasanya dalam ekonometrika data runtut waktu atau time series di bidang 

ekonomi sering tidak stationer karena sifat stokastik dan hanya menunjukkan 

trend saja. Sehingga ketika dipergunakan sebagai variabel dalam regresi akan 



45 

 

 

menghasilkan estimasi palsu atau spurious regression, yaitu regresi yang 

menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang tampak signifikan 

secara statistik padahal kenyataannya tidak saling berhubungan. Akibatnya, 

memberikan arahan yang keliru dalam kesimpulan dan implikasi kebijakan. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pengujian stationeritas. 

Data yang stationer ialah data yang terpenuhi 3 syarat berikut, jika rata-

rata konstan sepanjang waktu, jika varian konstan sepanjang waktu, dan 

kovarian antara dua data yang runtut waktu hanya tergantung dari kelambanan 

antara dua periode waktu tersebut (Widarjono, 2009). Dalam uji stationeritas ini, 

metode pengujian stationeritas yang dipilih ialah menggunakan Phillips Perron 

(PP). Data yang stationer ditentukan dengan melihat nilai probabilitas 

dibandingkan dengan nilai alpha. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari alpha 

5% maka data dinyatakan stationer. 

 Kriteria yang digunakan untuk menerima hipotesis sebagai berikut: 

 H0  = data terdapat unit root (data tidak stasioner) 

 H1  = data tidak terdapat unit root (data stasioner) 

 Permasalahan data ekonomi yang sering tidak stationer memiliki sifat 

Difference Stationary dan bukan Trend Stationary sehingga tidak stationer pada 

level perlu dilakukan integrasi untuk menghasilkan data yang stationer (Gujarati, 

2012). Sehingga pada penelitian, ketika data tidak stationer pada level akan 

langsung dijadikan stationer pada derajat integrasi dengan menggunakan 

pengujian Phillips Perron (PP).  

 

3.5.2 Two Stage Least Squares (2SLS)  

 Pada tahap pertama estimasi Two Stage Least Squares (2SLS) adalah 

melakukan uji identifikasi untuk mengetahui apakah persamaan yang ditentukan 

bisa tepat diestimasi dengan 2SLS. Kemudian melakukan uji simultanitas, untuk 
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melihat apakah ada permasalahan simultan dalam persamaan sehingga efektif 

untuk estimasi Two Stage Least Squares. Setelah ke dua uji dilakukan maka 

masuklah pada tahap regresi Two Stage Least Squares (2SLS) untuk 

mendapatkan hasil tingkat determinasi persamaan yang menginformasikan baik 

tidaknya model regresi yang diestimasi, selain itu untuk mengetahui hasil uji t-

statistik yang berfungsi melihat signifikansi pengaruh variabel secara parsial.  

3.5.2.1 Uji Identifikasi  

Uji Identifikasi yaitu metode yang secara cepat mampu menentukan 

apakah suatu persamaan simultan bisa diestimasi dengan 2SLS atau tidak 

(Widarjono, 2009). Metode uji identifikasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu order condition. Perlu uji identifikasi, dikarenakan ada tiga hal yang akan 

kemungkinan terjadi terhadap persamaan simultan  yaitu : 

1. Unidentified jika variabel predetermine tidak muncul pada persamaan 

tersebut (K-k) kurang dari (<) jumlah variabel endogen (m) yang 

terdapat pada persamaan tersebut dikurangi 1. Atau K-k < M-m 

2. Just identified atau exacly identified jika variabel predetermine tidak 

muncul pada persamaan tersebut (K-k) persis (=) sebanyak jumlah 

variabel endogen (m) yang terdapat pada persamaan tersebut 

dikurangi 1. Atau K-k = M-m. 

3. Overidentified jika variabel predetermine tidak muncul pada 

persamaan tersebut (K-k) Lebih dari (>) jumlah variabel endogen (m) 

yang terdapat pada persamaan tersebut dikurangi 1. Atau K-k > M-m 

dimana : 

K = Jumlah variabel eksogen dalam model 

k = Jumlah variabel eksogen dalam persamaan tertentu  
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M = Jumlah variabel endogen dalam model 

m = Jumlah variabel-variabel endogen dalam persamaan tertentu 

 

Persamaan identifikasi: 

Yd= f(Ys, INF, Dummy_ltv, PDB, SBDK)  

Ys= f(Yd, CAR, DPK, NPL, SBDK) 

3.5.2.2 Uji Simultanitas 

Menurut Widarjono, bahwa estimator OLS akan menghasilkan estimator 

yang konsisten dan efisien jika tidak ada persamaan simultan di dalam model. 

Sehingga permasalahan simultan lebih tepat dengan metode 2SLS yang dapat 

menghasilkan estimator konsisten dan efisien. Masalah simultan di dalam 

persamaan regresi muncul karena beberapa variabel endogen berhubungan 

dengan variabel pengganggu. Dengan demikian ada tidaknya masalah 

simultanitas di dalam sebuah persamaan dapat dilacak dengan melihat apakah 

variabel endogen berhubungan dengan variabel gangguan menggunakan 

metode uji Hausman (Widarjono, 2009).  

Prosedur uji Hausman untuk membuktikan masalah simultanitas 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Meregresikan variabel endogen dari masing-masing reduced form 

dengan variabel eksogen dalam persamaan untuk memperoleh 

residual estimasinya. 

Persamaan struktural: 

𝐘𝐝 = ∝𝟎+ ∝𝟏 𝐘𝐬+∝𝟐 𝐈𝐍𝐅 +∝𝟑 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +∝𝟒 𝐏𝐄 + 

∝𝟓 𝐒𝐁𝐃𝐊 + 𝛆……………………………………………….........(3.1) 

𝐘𝐬 =  𝛃𝟎 +  𝛃𝟏𝐘𝐝+𝛃𝟐𝐂𝐀𝐑 + 𝛃𝟑𝐃𝐏𝐊 + 𝛃𝟒𝐍𝐏𝐋 + 𝛃𝟓𝐒𝐁𝐃𝐊 + 𝛆…….(3.2) 
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Persamaan reduced form merupakan persamaan model regresi 

sebelumnya. Oleh karena itu dapat menyelesaikan persamaan 

reduced form tersebut menggunakan metode OLS untuk mencapai 

parameter reduced form. Perubahan persamaan struktural menjadi 

persamaan reduced form dari persamaan (3.1) dan (3.2) sebagai 

berikut:  

𝐘𝐝 =  ∏  𝟎 +  ∏  𝟏 𝐒𝐁𝐃𝐊 + ∏  𝟐 𝐏𝐄 + ∏  𝟑 𝐈𝐍𝐅 + ∏  𝟒 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +

 ∏  𝟓 𝐂𝐀𝐑 + ∏  𝟔 𝐃𝐏𝐊 + ∏  𝟕 𝐍𝐏𝐋 +  𝒗𝒕 ...................................(3.3) 

𝐘𝐬 =  ∏  𝟖 +  ∏  𝟗 𝐒𝐁𝐃𝐊 + ∏  𝟏𝟎 𝐏𝐄 +  ∏  𝟏𝟏 𝐈𝐍𝐅 + ∏  𝟏𝟐 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +

∏  𝟏𝟑 𝐂𝐀𝐑 + ∏  𝟏𝟒 𝐃𝐏𝐊 + ∏  𝟏𝟓 𝐍𝐏𝐋 + 𝒖𝒕…............................(3.4) 

Dimana 𝑣 dan 𝑢 adalah hasil raduced form variabel pengganggu. Hasil 

reduced form variabel pengganggu persamaan (3.3) dan (3.4) akan 

menghasilkan residual, sehingga menjadi 𝑣 dan �̂�. 

2. Hasil estimasi persamaan (3.3) dan (3.4) yang diuji menggunakan 

OLS akan menghasilkan persamaan yang dapat membuktikan ada 

tidaknya masalah simultanitas sebagai berikut: 

𝐘𝐝 ̂ =∝𝟎+ ∝𝟏 𝐘𝐬 ̂+ ∝𝟐 �̂� +∝𝟑 𝐈𝐍𝐅 +∝𝟒 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +∝𝟓 𝐏𝐄 +

∝𝟔 𝐒𝐁𝐃𝐊 + �̂� ………………………..…………………………...(3.5) 

𝐘𝐬 ̂ = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐘𝐝 ̂+ 𝛃𝟐�̂� + 𝛃𝟑𝐂𝐀𝐑 + 𝛃𝟒𝐃𝐏𝐊 + 𝛃𝟓𝐍𝐏𝐋 + 𝛃𝟔𝐒𝐁𝐃𝐊 + �̂�(3.6) 

Persamaan (3.5) dan (3.6) diregresikan dengan hasil akan 

menentukan simultan atau tidak, dengan cara melihat secara 

probabilitas hasil 𝑣 dan �̂� yang dalam regresi berupa RESIDYS dan 

RESIDYD. Jika koefisien 𝑣 dan �̂� hasil regesi persamaan (3.5) dan 

(3.6) angka probabilitas secara statistik signifikan maka ada masalah 

simultan, berarti menunjukkan bahwa model mengungkapkan 

masalah simultan. Sesuai dengan prosedur ekonometrika bahwa 
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persamaan yang tidak memenuhi ketentuan uji simultan maka efisien 

menggunakan OLS, sedangkan yang memenuhi uji simultan dapat 

menggunakan 2SLS. 

3.5.2.3 Uji Two Stage Least Squares 

Analisis regresi dengan Uji Two Stage Least Squares ini dirancang untuk 

persamaan yang overidentified, meskipun dapat juga diterapkan untuk 

persamaan tepat diidentifikasikan (Gujarati, 2012). Ide dasarnya adalah dengan 

menggantikan variabel yang menjelaskan endogen stokastik dengan kombinasi 

linier dari variabel yang ditetapkan terlebih dahulu dalam model dan 

menggunakan kombinasi sebagai variabel pengganti yang asli.  

Beberapa ciri khas metode two stage least squares 2SLS adalah sebagai 

berikut (Gujarati, 2012) : 

1. Metode ini dapat diterapkan pada suatu persamaan individu dalam 

sistem tanpa memperhitungkan persamaan lain secara langsung 

dalam sistem. 

2. Dalam kasus overidentified, memberikan satu nilai estimasi untuk 

setiap parameter. 

3. Mudah untuk diterapkan karena hanya perlu mengetahui jumlah 

variabel eksogen atau variabel predetermined total tanpa mengetahui 

variabel lain mana pun dalam sistem. 

4. Menyebabkan nilai estimasi Ordinary Least Square (OLS) dan 2SLS 

menjadi sangat dekat jika nilai 𝑅2 dari regresi reduksi (regresi tahap 1) 

sangat tinggi. Namun, jika 𝑅2 sangat rendah, maka taksiran 2SLS 

akan menjadi tidak berarti. 

5. Memungkinkan untuk menyatakan kesalahan standar koefisien yang 

diestimasi. Nilai estimasi koefisien struktural secara langsung 



50 

 

 

diperoleh dari tahap kedua regresi OLS. Hal ini tidak bisa dilakukan 

dengan OLS. 

 

Dengan ditentukannya varibel yang akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran KPR maka terbentuklah persamaan struktural sebagai berikut: 

𝐘𝐃𝐭 = ∝𝟎+ ∝𝟏 𝐘𝐒𝐭+∝𝟐 𝐈𝐍𝐅𝐭 +∝𝟑 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕𝐭 +∝𝟒 𝐏𝐄𝐭 +∝𝟓 𝐒𝐁𝐃𝐊𝐭 + 𝛆 

𝐘𝐒𝐭 =  𝛃𝟎 +  𝛃𝟏𝐘𝐃𝐭+𝛃𝟐𝐂𝐀𝐑𝐭 + 𝛃𝟑𝐃𝐏𝐊𝐭 + 𝛃𝟒𝐍𝐏𝐋𝐭 + 𝛃𝟓𝐒𝐁𝐃𝐊𝐭 + 𝛆 

 

Dimana :  

𝑌𝑑   = Permintaan Kredit 

SBDK  = Suku bunga dasar kredit pemilikan rumah  

PE  = Pertumbuhan ekonomi 

INF  = Inflasi  

Dummy_LTV = Dummy Loan to Value,  

periode sebelum LTV tahun 2008/Q1 sampai 2012/Q3 

bernilai 0 (nol) 

 sesudah LTV tahun 2012/Q4 sampai 2015/Q4 bernilai 

1(satu) 

𝑌𝑠   = Penawaran Kredit 

SBDK  = Suku bunga dasar kredit pemilikan rumah  

CAR  = Capital adequancy ratio 

DPK  = Dana pihak ketiga  

NPL  = Non performing loan 

k, ∝𝑘   = nilai parameter 

𝜀  = nilai residual 

𝑡  = nilai periode 1, 2, 3,……dst. 
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Dengan 𝑌𝑑   sebagai permintaan kredit dan 𝑌𝑠 sebagai penawaran kredit 

merupakan variabel dependen yang saling ketergantungan memiliki hubungan 

timbal balik atau bersifat endogen. 

Setelah mendapatkan hasil regresi two stage least squares dapat 

dilakukan Uji koefisien determinasi ( 𝑅2). Uji ini digunakan untuk mengukur 

sampai sejauh mana variasi keragaman variabel terikat yang dijelaskan didalam 

model variabel bebas. Nilai 𝑅2 berkisar antara 0–1, semakin mendekati angka 1, 

maka semakin baik model yang digunakan. 

 Selanjutnya untuk mendukung jawaban hipotesis dilakukan uji t dengan 

melihat hasil pada probabilitas variabel. Uji t digunakan untuk melihat tingkat 

signifikansi variabel bebas secara parsial akan berpengaruh pada variabel 

dependen Tingkat signifikansi ∝ 10% yang digunakan dalam pengujian ini 

menunjukkan kemungkinan tingkat kesalahan dapat diterima sebesar 10% dalam 

pengambilan keputusan. Untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak, 

kriterianya sebagi berikut : 

1. Jika signifikansi ∝ ≥  0,1 artinya variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika signifikansi ∝ < 0,1 artinya variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menjelaskan 

gambaran umum variabel, hasil pengujian metode analisis, pembahasan hasil 

regresi dan implikasi penelitian. Populasi penelitian merupakan waktu 

berjalannya Kredit Pemilikan Rumah dari sejak 1976 hingga tahun 2016 dan 

sampel penelitian dipilih KPR Bank Tabungan Negara dari tahun 2008-2015 

dikarenakan periode tingginya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah, serta periode 

dimana tahun 2012 dikeluarkan kebijakan Loan to Value untuk menekan laju 

KPR agar tidak terjadi property bubble. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi two stage least square untuk melihat hubungan simultan antara 

permintaan dan penawaran KPR, serta variabel yang mempengaruhi. 

 

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

 Dalam sub bab ini akan disajikan trend perkembangan variabel dari sisi 

makroekonomi dan internal bank yang ditentukan untuk dapat memberikan 

pengaruh terhadap permintaan dan penawaran Kredit Pemilikan Rumah. 

Pemilihanvariabel yang digunakan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

Dari sisi makroekonomi ada variabel inflasi, PDB, dan dummy kebijakan Loan to 

Value. Pada internal bank, terdapat variabel suku bunga dasar kredit, non 

performing loan, dana pihak ketiga, dan capital adequancy ratio. Penjelasan 

gambaran umum variabel memberikan kemudahan untuk mengetahui 

perkembangan tiap variabel. 
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4.1.1 Perkembangan Permintaan dan Penawaran Kredit Pemilikan Rumah 

 Undang–Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 menyatakan Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalm bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Kredit yang diberikan atau disalurkan pada masyarakat menempati porsi aset 

yang yang terbesar disetiap masyarakat (Ismail, 2010). Sebagai masyarakat 

yang membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhannya maka muncul 

permintaan kredit. Dan Pihak Bank yang memiliki kelebihan dana maka akan 

menyalurkan kredit dalam bentuk penawaran kredit.  

 Menurut publikasi Laporan Tahunan Bank Tabungan Negara, tercatat 

bahwa Bank Tabungan Negara masih dominan dalam penguasaan pasar 

pembiayaan perumahan nasional, dengan memberikan pembiayaan KPR 

sebesar Rp124,93 triliun, atau sebesar 89,90% dari total pembiayaan yang 

dikeluarkan bank BTN. Penguasaan bisnis perumahan mencapai 30,6% ditahun 

2015 dan terbesar di antara Perbankan Nasional. Bank BTN memiliki 

relationships yang kuat dengan para stakeholders bisnis perumahan yang 

memungkinkan Bank BTN menjadi integrator sisi supply dan sisi demand bisnis 

perumahan. Pada sisi supply Bank BTN telah menjalin kerjasama dengan lebih 

dari 3.000 pengembang perumahan seluruh Indonesia untuk membiayai lebih 

dari 600.000 unit KPR di tahun 2015. Sedangkan dari sisi demand, Bank BTN 

aktif menyelenggarakan pameran perumahan yang merupakan rangkaian dari 

startegis korporasi menjaring masyarakat membeli rumah dengan KPR sekaligus 

sebagi pemenuhan program Sejuta Rumah. 

Bank Tabungan Negara terus melakukan terobosan untuk meningkatkan 

penyaluran kreditnya di sektor perumahan. Bank BTN yang diberikan peran 

sentral dalam melaksanakan program perumahan nasional yang diperuntukan 
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demand supply

bagi masyarakat telah mengembangkan pelayanan dan mendirikan outlet-outlet 

tersebar diberbagai pelosok untuk memberikan kemudahan bagi nasabah 

menganbil kredit. BTN mempunyai komitmen meningkatkan pembiayaan 

perumahan kelas menengah atas non subsidi, yang saat ini telah mencapai 57% 

dari total KPR yang disalurkan perseroan. Bank BTN dalam meningkatkan 

penyaluran KPR dengan menyelenggarakan Indonesia Property Expo 2015 dan 

hasilnya potensi penambahan kredit baru realisasi selama pameran lebih dari Rp 

1,4 Triliun. Selain itu, Bank BTN meluncurkan portal online yang dapat digunakan 

konsumen untuk membeli rumah baru atau rumah second sekaligus mengajukan 

KPR.(Gold Bank, 2016) Perkembangan permintaan KPR dan penawaran sejak 

tahun 2008 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1: Perkembangan Permintaan dan Penawaran Kredit Pemilikan 
Rumah Bank Tabungan Negara Periode Tahun 2008-2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016. 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat terlihat bahwa permintaan dan 

penawaran Kredit Pemilikan Rumah menunjukkan pergerakan seimbang dengan 

permintaan yang meningkat dari periode ke periode sesuai kenaikan dari sisi 
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penawaran kredit dari pihak bank. Permintaan Kredit di tahun 2008 saat sedang 

mengalami pengaruh subprime mortgage di AS menunjukkan pergerakan yang 

melambat, tapi awal tahun 2010 setelah masa krisis berlalu permintaan kredit 

naik dari Rp20.102.284 (jutaan) menjadi Rp36.016.252 jutaan. Berbeda dengan 

permintaan kredit yang mengalami perubahan ketika ada krisis, penawaran kredit 

tetap bergerak naik pengaruh kemampuan likuiditas bank. Perkembangan 

permintaan kredit ditunjukkan dengan angka tertinggi sejumlah Rp115.291.441 

jutaan terjadi pada triwulan IV tahun 2015, hal tersebut dikarenakan makin tinggi 

angka Kepadatan Penduduk yang mendorong masyarakat ingin memiliki hunian 

sendiri juga dikarenakan penyesuaian tipe KPR yang menyesuaikan kemampuan 

pendapatan nasabah. Gambar 4.1 didapatkan hasil bahwa angka terendah 

permintaan kredit KPR terjadi pada triwulan I tahun 2008 sejumlah Rp58.462.846 

(jutaan).   

 Penawaran kredit ialah dana yang disalurkan oleh pihak bank kepada 

masyarakat, dengan mempertimbangkan sisi likuiditas bank sebagai ukuran 

kemampuan dalam menyalurkan kredit. Pentingnya penyaluran kredit 

dikarenakan bank memperoleh keuntungan pendapatan dari dana disalurkan, 

juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund) karena bank telah 

membayar sejumlah tertentu atas dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, bank 

tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap sehingga solusinya ialah 

dengan melakukan penyaluran dana bank dengan program kredit (Ismail, 2010).   

Berdasarkan Gambar 4.1 penawaran KPR Bank BTN periode triwulan 

2008–2015 menunjukkan bahwa angka tertinggi penawaran kredit sebesar 

Rp127.732.158 (jutaan) terjadi pada triwulan IV tahun 2015. Karena semakin 

berkembang pertumbuhan aset bank mengakibatkan semakin besar dana yang 

ditawarkan bank untuk masyarakat mengambil kredit. Sedangkan angka 

terendah sebesar Rp23.551.498 (jutaan) terjadi pada triwulan I tahun 2008 disaat 
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bank masih dalam proses perbaikan sisi asetnya. Trend positif sisi penawaran 

Kredit menunjukkan konsistensi Bank BTN yang menyediakan beragram produk 

dan layanan di bidang perumahan dan kemampuan likuiditas bank BTN juga 

semakin baik.  

4.1.2 Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit  

 Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi 

(loanable funds). Tingkat bunga sebagai harga bisa diartikan sebagai harga yang 

harus dibayarkan apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah saat ini dengan 

satu rupiah di masa depan. Tingkat suku bunga inilah yang menentukan 

seberapa besar keinginan untuk mengambil kredit. Perkembangan suku bunga 

kredit pemilikan rumah dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut: 

 

Gambar 4.2 : Perkembangan Suku Bunga Dasar Kredit Pemilikan Rumah 
Bank Tabungan Negara Tahun 2008-2015 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
Sumber: BTN, data diolah (2016). 
  

 Menurut Bank Indonesia bahwa adanya Suku Bunga Dasar Kredit 

(SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan 

dikenakan oleh Bank kepada Nasabah. SBDK belum memperhitungkan 

komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilai Bank 

terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, 



57 

 

 

besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama 

dengan SBDK. Berdasarkan Gambar 4.2 Perkembangan Suku Bunga Dasar 

KPR Bank BTN menunjukkan pergerakan yang tinggi pada tahun 2008, Suku 

bunga KPR data triwulan tahun 2008-2015 dengan jumlah 32 data observasi, 

menunjukkan angka tertinggi suku bunga KPR sebesar 14,30% terjadi pada 

tahun 2008 selama triwulan I sampai IV. Sedangkan angka terendah sebesar 

10,45% pada triwulan II tahun 2012 hingga triwulan II tahun 2013. Dampak masa 

krisis keuangan di AS yang juga dikarenakan masalah kredit properti yang gagal 

bayar. Hal tersebut memang tidak berpengaruh secara langsung pada 

Perbankan di Indonesia tapi mampu menjadi kepanikan pihak bank sehingga 

dilakukan peningkatan suku bunga juga. Kemudian keadaan suku unga yang 

tinggi mulai terkendali pada awal tahun 2010 dan terus turun hingga tahun 2013. 

Dan Bank BTN membuat kebijakan baru untuk mengubah angka suku bunga 

dasar KPR sesuai ketetapan Bank Indonesia di tahun 2014 hingga triwulan IV 

tahun 2015 sebesar 11,50%.  

4.1.3 Perkembangan Inflasi di Indonesia 

 Menurut Case dan Fair (2007) inflasi adalah peningkatan tingkat harga 

secara keseluruhan. Terjadi ketika banyak harga meningkat secara serentak. 

Inflasi diukur dengan menghitung peningkatan harga rata-rata sejumlah besar 

barang selama beberapa periode waktu. Hasil publikasi Bank Indonesia, 

konsistensi kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang 

disertai koordinasi Pemerintah berhasil mengendalikan Inflasi tahun 2015. 

Menurunnya harga minyak dunia menjadi faktor utama rendahnya inflasi di 

tengah reformasi subsidi energi. Sementara, koreksi produksi pangan dan 

distribusi telah mendorong terkendalnya volatile food. Perkembangan inflasi dari 

triwulan I tahun 2008 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.3: Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2015 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, data diolah (2016). 

Berdasakan Gambar 4.3 data triwulan pada tahun 2008 hingga 2015 

angka inflasi di Indonesia, menunjukkan angka tertinggi sebesar 12,14 yang 

terjadi pada periode triwulan III tahun 2008. Pengaruh dari Krisis Keuangan di AS 

mengakibatkan terjadi cosh push inflation, mengakibtkan meningkatnya harga 

minyak dunia yang akhirnya Pemerintah Indonesia mengambil langkan untuk 

mengendalikan krisis dengan menaikkan harga BBM dan biaya produksi naik. 

Namun inflasi mulai bergerak turun mendekat akhir tahun 2008 dikarena harga 

komoditi turun dan harga subsidi BBM juga turun akibat perubahan ketentuan 

pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Hingga akhirnya kebijakan yang 

dilakukan untuk mengendalikan inflasi mampu memberikan efek positif yang 

menjadikan inflasi bisa mencapai angka terendah sebesar 2,78% terjadi pada 

triwulan IV tahun 2009, dengan Nilai rata-rata inflasi sebesar 6,06%. 

4.1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Menurut Badan Pusat Statistika bahwa salah satu indikator penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu 

adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai 
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tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

satu tahun tertentu sebagai dasar. Perkembangan Produk Domestik Bruto dari 

triwulan I tahun 2008 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 
Tahun 2008 – 2015 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: BPS, data diolah (2016). 

 

 Berdasarkan Gambar 4.4 dari 32 data observasi pada triwulan I 2008 

hingga triwulan IV  2015,  angka terendah pertumbuhan PDB sebesar 4,31% 

terjadi pada triwulan III 2009, terlihat mulai tahun 2008 pertumbuhan PDB 

mengalami perlambatan efek terjadi krisis ekonomi global. Pertumbuhan 

Ekonomi dengan melihat Perkembangan Produk Domestik merupakan variabel 

penting yang bisa mempengaruhi permintaan kredit. Karena ketika pertumbuhan 

Ekonomi dalam keadaan yang stabil maka akan meningkatkan pendapatan, 

dengan pendapatan yang meningkat maka tingkat konsumsi juga meningkat dan 
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bisa menaikkan permintaan akan kredit. Akibatnya terjadi penurunan konsumsi 

rumah tangga dan pengeluaran lainnya dikarenakan Pemerintah menetapkan 

kenaikan harga BBM dan efek inflasi yang tinggi. Sedangkan hasil angka 

pertumbuhan PDB tertinggi sebesar 6,81% terjadi pada triwulan IV 2010. Pasca 

krisis ekonomi ada tahun 2010 keadaan perekonomian semakin membaik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan pengaruh dari tingginya konsumsi masyarakat, serta 

meningkatnya sisi investasi dan ekspor. Yang memberikan dampak 

Pertumbuhan Ekonomi berada pada trend positif. Nilai rata-rata PDB sebesar 

5,59% dengan rata– rata dari standar deviasi senilai 0,73%. 

4.1.5 Perkembangan Kebijakan Loan to Value  

 Menurut hasil monitoring Bank Indonesia, pertumbuhan kredit 

pembiayaan konsumsi yaitu properti terus mengalami kenaikan yang cukup 

tinggi. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan pada kredit 

macetnya dengan pertimbangan kejadian di Amerika Serikat yang berakibat 

krisis keuangan global. Sehingga Bank Indonesia mulai menjalankan penetapan 

kebijakan Loan to Value sejak akhir tahun 2012. Rasio Loan to Value sendiri 

ialah angka rasio antara nilai kredit yang diberikan terhadap nilai agunan pada 

awal pemberian kredit. Dalam aturan Loan to Value Bank Indonesia 

menggunakan acuan luas rumah untuk menentukan penggolongan rumah KPR 

yang diambil.  

Pada 24 September 2013 Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran BI 

No.15/40/DKMP penyempurnaan aturan Loan to Value atau lebih dikenal dengan 

istilah “Kebijakan Loan to Value Jilid II”. Penyempurnaan kebijakan yang 

ditetapkan di tahun 2012 oleh Bank Indonesia dilaterbelakangi untuk lebih 

meningkatkan kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit properti sehingga 

mempersempit pergerakan pengambilan kredit pemilikan rumah lebih dari satu 

unit. Dan hal tersebut terbukti dengan pemberlakuan LTV sampai tahun 2013 
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sesuai harapan dengan NPL KPR turun dari 2,4% periode sebelumnya menjadi 

2,2%. Juga pada jumlah debitur yang mengambil KPR lebih dari satu melambat 

dengan hanya 5.846 lebih kecil dari tahun sebelumnya sebesar 8.805. 

Menurut Publikasi Kajian Stabilitas Keuangan, pada tanggal 18 Juni 2015 

Bank Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

17/10/DKMP/PBI/2015 berupa pelonggaran pemberian kredit properti (Loan to 

Value Ratio). Jika ketentuan sebelumnya dilatar belakangi indikasi terjadinya 

peningkatan risiko berlebihan pada kredit pemilikan rumah, maka penyesuaian 

Peraturan Bank Indonesia No.17/10/DKMP/PBI/2015 didasarkan untuk menahan 

laju pelemahan ekonomi nasional. Kondisi perekonomian nasional diindikasikan 

terjadi perlambatan pada pertumbuhan kredit. Hingga kebijakan ini sudah 

dijalankan,  pelonggaran rasio LTV mulai terlihat berdampak pada peningkatan 

penyaluran kredit properti. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga 

momentum pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. 

4.1.6 Perkembangan Capital Adequancy Ratio Bank Tabungan Negara  

 Modal faktor utama dalam usaha, dengan modal dapat digunakan untuk 

menunjang proses operasional suatu usaha. Terutama lembaga keuangan yang 

produknya berupa uang yang diperankan dari modal. Semakin kecilnya modal 

yang digunakan untuk menyangga kerugian tersebut, maka dapat membuat 

penilaian positif bagi bank, yang artinya bank sangat sedikit atau jarang 

mengalami kerugian. Ketentuan besarnya modal yang harus dipenuhi oleh pihak 

bank di atur oleh Bank Indonesia berdasarkan peraturan No. 10/15/PBI/2008 

tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, menentukan CAR 

minimum sebesar 8%. Perkembangan Capital Adequancy Ratio Bank BTN dari 

triwulan I tahun 2008 hingga triwulan IV tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 

4.5 berikut:  
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Gambar 4.5: Perkembangan Capital Adequancy Ratio Bank Tabungan 
Negara Tahun 2008-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BTN, data diolah (2016). 

 

Capital Adequancy Ratio ialah rasio yang menunjukkan kemampuan 

permodalan bank dalam menyerap risiko kegagalan kredit yang mungkin terjadi, 

sehingga semakin tinggi angka ratio ini, maka menunjukkan bank tersebut 

semakin sehat. Berdasarkan Gambar 4.5 hasil dari 32 data observasi pada 

triwulan I 2008 hingga triwulan IV  2015, pengelolaan risiko kredit yang dilakukan 

secara optimal hal ini tercermin dari peringkat nilai tertinggi dari CAR Bank BTN 

sebesar 21,75% terjadi pada triwulan IV tahun 2009. Selain itu tinggi angka CAR 

di Tahun 2009 dikarenakan kondisi eksternal pasar keuangan membaik pasca 

krisis ekonomi global. Sedangkan angka terendah dari CAR Bank BTN sebesar 

14,33 % pada triwulan III tahun 2014. Hal ini disebabkan peningkatan ekuitas 

lebih rendah dibandingkan peningkatan kredit. Namun meski angka terendah 

CAR Bank BTN selama 2008-2015 masih lebih tinggi dibandingkan minimal CAR 

dari Bank Indonesia sebesar 8%. Nilai rata-rata Capital Adequancy Ratio 

sebesar 16,63% dan nilai standar deviasi sebesar 1,84%.  

4.1.7 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Tabungan Negara 

 Dana Pihak Ketiga ialah dana masyarakat yang dihimpun oleh pihak 

bank. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga, maka akan meningkat juga dana 
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yang dialokasikan untuk kredit sehingga akan meningkatkan pendapatan bank 

yang berdampak naiknya profitabilitas bank. Dana pihak ketiga bersumber dari 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dengan tinggimya angka dana pihak 

ketiga merupakan hasil yang baik dari sisi likuiditas bank. Bank BTN mampu  

menyalurkan kredit dengan dana pihak ketiga yang mencukupi dan mampu 

menutup risiko kekurangan dana. Selain itu dana pihak ketiga digunakan juga 

untuk meng-cover jika terjadi risiko kredit. Sehingga semakin tinggi jumlah dana 

pihak ketiga yang dihimpun bank maka semakin baik pula penawaran kreditnya. 

Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank BTN dari triwulan I tahun 2008 hingga 

triwulan IV tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.6: Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Tabungan Negara 
Tahun 2008-2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BTN, data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 hasil dari 32 data observasi pada triwulan I 

2008 hingga triwulan IV  2015, pergerakan dana pihak ketiga meningkat setiap 

periodenya yang menunjukkan trend positif. Bank BTN terus melakukan promosi 

tabungan yang direspon sangat baik oleh masyarakat hingga menghasilkan 

peningkatan dana pihak ketiga yang menunjukkan nilai tertinggi dari DPK 

sebesar Rp118.839.797 (jutaan) terjadi pada triwulan IV tahun 2015. Sedangkan 
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angka terendah dari DPK. Bank BTN sebesar Rp24.464.450 (jutaan) pada 

triwulan I tahun 2008.  

 

4.1.8 Perkembangan Non Performing Loan Bank Tabungan Negara  

 Non Performing Loan atau NPL ialah rasio digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengendalikan risiko kegagalan pengembalian kredit. 

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko 

krdit yang ditanggung pihak bank. Peraturan Bank Indonesia mengenai Non 

Performing Loan No.15/2/PBI/2013 menyatakan bahwa kualitas aset bank umum 

secara neto sebesar 5% dari total kredit. Sehingga apabila rasio NPL lebih dari 

5% dapat dinyatakan kualitas aset bank kurang sehat, sebab memiliki risiko 

kredit bermasalah yang cukup besar. Perkembangan Non Performing Loan Bank 

BTN dari triwulan I tahun 2008 hingga triwulan IV tahun 2015 dapat dilihat pada 

Gambar 4.7 berikut: 

 

Gambar 4.7: Perkembangan Non Performing Loan Bank Tabungan Negara 
Tahun 2008-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BTN, data diolah (2016) 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 hasil dari 32 data observasi pada triwulan I 

2008 hingga triwulan IV  2015, menunjukkan trend non performing loan bergerak 
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fluktuatif. Nilai tertinggi dari NPL sebesar 3,83% pada triwulan I tahun 2013 dan 

triwulan II tahun 2014%. Kenaikan NPL pada periode tersebut terjadi disebabkan 

oleh segmen Kredit Pemilikan Rumah Subsidi yang menyumbang angka NPL 

hampir mencapai 4%. Naiknya NPL dipicu juga pada masalah likuiditas, antara 

rasio perbandingan dana pihak ketiga dengan loan to deposit ratio tidak 

seimbang. Hingga akhirnya angka NPL mampu bergerak turun sesuai target 

Bank BTN memangkas angka NPL yang tinggi. Terlihat perubahan NPL sejak 

triwulan III tahun 2014 mampu diperbaiki oleh Bank BTN hingga triwulan IV tahun 

2015. Sedangkan angka terendah dari NPL Bank BTN sebesar 2,11% pada 

triwulan IV tahun 2015. Hal ini terjadi karena Bank BTN mampu membukukan 

recovery aset hampir mencapai Rp 2 triliun pada tahun 2015. Bank BTN 

membuktikan dapat memulihkan kembali angka NPL menjadi dibawah 3% 

dengan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit.   

  

4.2  Analisis Hasil Estimasi 

 Pada sub bab analisis hasil estimasi akan digunakan untuk melihat 

hubungan simultan antara permintaan kredit pemilikan rumah dengan penawaran 

kredit pemilikan rumah studi kasus Bank BTN. Dengan penggunaan analisis 

regresi metode 2SLS atau two stage least squares. Tahapan prosedur yang 

dilakukan yaitu uji stationeritas, uji simultan, dan uji 2SLS. Hasil dari pengujian 

2SLS sebagai berikut: 

4.2.1 Hasil Uji Stationeritas dan Derajat Integrasi 

 Pada penelitian ini dipilih menggunakan data time series(runtut waktu) 

yaitu data triwulan sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 dilakukan terhadap 

seluruh variabel penelitian. Biasanya dalam ekonometrika data runtut waktu atau 

time series di bidang ekonomi umumnya sering tidak stationer karena sifat 



66 

 

 

stokastik dan hanya menunjukkan trend saja. Sehingga ketika dipergunakan 

sebagai variabel dalam regresi akan menghasilkan estimasi palsu atau spurious 

regression, yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih 

yang tampak signifikan secara statistik padahal kenyataannya tidak saling 

berhubungan. Akibatnya, memberikan arahan yang keliru dalam kesimpulan dan 

implikasi kebijakan.  

Dalam uji stationeritas ini, metode pengujian stationeritas yang dipilih 

ialah menggunakan Phillips Perron (PP). Semua variabel yang digunakan diuji 

serentak pada tahap pertama derajat level. Jika tidak stationer pada derajat level, 

maka dinaikkan pada derajat integrasi atau 1st difference untuk melihat data 

stationer pada tingkat berapa. Hasil stationeritas pada derajat level akan 

ditampilkan pada tabel 4.1. Hasil Uji Akar Unit terhadap variabel penelitian 

dengan pendekatan metode Phillips Perron sebagai berikut:   

 

Tabel 4.1: Hasil Uji Akar Unit Terhadap Variabel Penelitian Dengan 
Pendekatan Phillips Perron 

No Nama Variabel Prob (level) 
Prob 

(𝟏𝐬𝐭 difference) 

1 Permintaan Kredit KPR 0.1712 0.0002 ∗∗ 

2 Inflasi 0.2352 0.0010 ∗∗ 

3 Dummy Loan to Value 0.8081 0.0001 ∗∗ 

4 Pertumbuhan Ekonomi 0.3373 ∗ 0.0008 ∗∗ 

5 Suku Bunga Dasar Kredit KPR 0.3748 0.0001 ∗∗ 

6 Penawaran Kredit KPR 0.0252 ∗ 0.0032 ∗∗ 

7 Capital Adequancy Ratio 0.0195 ∗ 0.0000 ∗∗ 

8 Dana Pihak Ketiga 0.3357 0.0000 ∗∗ 

9 Non Performing Loan 0.1103 0.0000 ∗∗ 

Keterangan:  
     ∗signifikan pada level (prob <  ∝ 5%) 
     ∗∗signifikan pada 1st difference (prob <  ∝ 5%) 

  
 

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari ∝ 5% maka hipotesis H0 ditolak, 

berarti data bersifat stationer. Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar 
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dari ∝ 5% maka hipotesis H0 diterima yang artinya data terdapat unit root atau 

data tidak stationer. Data time series yang tidak lolos stationeritas pada derajat 

level akan di uji kembali pada uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat 

ke berapa data sudah stationer. Hasil pengujian derajat integrasi akan 

ditampilkan pada tabel 4.1 juga. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui hasil uji 

stationeritas masing-masing variabel dengan Phillips Perron pada derajat level 

ternyata variabel permintaan kredit, inflasi, dummy loan to value, suku bunga 

dasar KPR, dana pihak ketiga, dan non performing loan menerima H0 karena 

data tidak stationer pada derajat level tingkat signifikansi 5%. Karena tidak lolos 

pada derajat level, maka dilakukan pengujian derajat integrasi yang hasilnya 

terlihat pada tabel 4.1. Pada hasil derajat integrasi pendekatan Phillips Perron 

menunjukkan bahwa semua variabel termasuk tiga variabel yang telah lolos pada 

derajat level yaitu, produk domestik bruto, penawaran kredit dan capital 

adequancy ratio lolos uji stationer pada tingkat  1st difference. 

4.2.2 Hasil Uji Identifikasi 

 Pada tahap sebelum memasuki analisis simultan, tahapan yang harus 

dilakukan adalah mengidentifikasi persamaan simultan tersebut dengan metode 

identifikasi yaitu metode yang secara cepat mampu menentukan apakah suatu 

persamaan simultan bisa diestimasi atau tidak (Widarjano, 2009). Suatu 

persamaan dikatakan memenuhi identifikasi jika memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

K-k > M-m………………………………………………………………………(4.1) 

Dimana :  K = Jumlah variabel eksogen dalam model 

k = Jumlah variabel eksogen dalam persamaan tertentu 

M = Jumlah variabel endogen dalam model  

m = Jumlah variabel endogen dalam persamaan tertentu 
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Persamaan identifikasi: 

Ys= f(Yd, CAR, DPK, NPL, SBDK) 

Yd= f(Ys, INF, Dummy_ltv, PDB, SBDK) 

Tabel 4.2: Hasil Uji Identifikasi Persamaan Simultan 

Persamaan K K M m K-k Tanda m-1 Kondisi 

Model 1 7 4 2 2 7-4 > 2-2 Overidentified 

Model 2 7 4 2 2 7-4 > 2-2 Overidentified 

Sumber: Data diolah, 2016 

Keterangan:  

Model I:  K = meliputi variabel Inflasi, dummy Loan to Value, Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga Dasar Kredit, Capital Adequancy Ratio, 

Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan 

 k = meliputi variabel Inflasi, dummy Loan to Value, Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga Dasar Kredit 

 M = meliputi variabel permintaan KPR dan penawaran KPR 

 m = meliputi variabel permintaan KPR dan penawaran KPR 

Model II: K = meliputi variabel Inflasi, dummy Loan to Value, Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga Dasar Kredit, Capital Adequancy Ratio, 

Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan 

k = meliputi variabel Suku Bunga Dasar Kredit, Capital Adequancy 

Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan 

M = meliputi variabel permintaan KPR dan penawaran KPR 

m = meliputi variabel permintaan KPR dan penawaran KPR 

 

4.2.3 Hasil Uji Simultanitas 

 Estimator OLS akan menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien 

jika tidak ada persamaan simultan di dalam model. Pembuktian jika ada simultan 



69 

 

 

dalam model maka estimator OLS tidak konsisten atau efisien. Dengan metode 

2SLS dapat menghasilkan estimator yang konsisten dan efisien. Masalah 

simultan di dalam persamaan regresi muncul karena beberapa variabel endogen 

berhubungan dengan variabel pengganggu (Widarjono, 2009). 

Tahapan yang dilakukan uji simultan adalah menentukan persamaan 

reduced form bentukan dari persamaan struktural, Persamaan reduced form 

merupakan persamaan model regresi sebelumnya. Oleh karena itu dapat 

menyelesaikan persamaan reduced form tersebut menggunakan metode OLS 

untuk mencapai parameter reduced form. Persamaan reduced form sebagai 

berikut: 

𝐘𝐝 =  ∏  𝟎 +  ∏  𝟏 𝐒𝐁𝐃𝐊 + ∏  𝟐 𝐏𝐄 + ∏  𝟑 𝐈𝐍𝐅 + ∏  𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝟒 𝐋𝐓𝐕 +  ∏  𝟓 𝐂𝐀𝐑 +

∏  𝟔 𝐃𝐏𝐊 + ∏  𝟕 𝐍𝐏𝐋 + 𝒗𝒕 …….............................................................(4.2) 

𝐘𝐬 =  ∏  𝟖 +  ∏  𝟗 𝐒𝐁𝐃𝐊 + ∏  𝟏𝟎 𝐏𝐄 +  ∏  𝟏𝟏 𝐈𝐍𝐅 + ∏  𝟏𝟐 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 + ∏  𝟏𝟑 𝐂𝐀𝐑 +

∏  𝟏𝟒 𝐃𝐏𝐊 + ∏  𝟏𝟓 𝐍𝐏𝐋 + 𝒖𝒕…...............................................................(4.3) 

Hasil estimasi persamaan reduced form dari persamaan 1 dan 2: 

𝐘𝐝 =  −𝟏𝟒. 𝟒𝟏𝟓𝟓𝟎 +  𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟐𝟎𝟐𝐒𝐁𝐃𝐊 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟏𝟏𝟕𝟒𝐏𝐄 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝟑𝟏𝟗𝐈𝐍𝐅 −

𝟎. 𝟑𝟐𝟖𝟎𝟖𝟑𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟏𝟖𝟕𝟕𝐂𝐀𝐑 + 𝟏. 𝟕𝟑𝟏𝟖𝟔𝟓𝐃𝐏𝐊 +

𝟎. 𝟏𝟓𝟒𝟏𝟔𝟒𝐍𝐏𝐋 +  𝒗𝒕 

𝐘𝐬 =  −𝟎. 𝟔𝟐𝟏𝟑𝟏𝟖 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟔𝟕𝐒𝐁𝐃𝐊 – 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟒𝟗𝐏𝐄 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟖𝟖𝐈𝐍𝐅 −

𝟎. 𝟎𝟖𝟏𝟒𝟒𝟑𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟖𝟗𝟕𝐂𝐀𝐑 + 𝟏. 𝟎𝟒𝟓𝟎𝟒𝟏𝐃𝐏𝐊 +

𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟎𝟗𝟖𝐍𝐏𝐋 + 𝒖𝒕 

Setelah diestimasi persamaan reduced form, maka untuk mendapatkan 

hasil residual 𝑣 dan �̂� perlu dilakukan uji Hausman dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝐘𝐝 ̂ =∝𝟎+ ∝𝟏 𝐘�̂�+ ∝𝟐 �̂� +∝𝟑 𝐈𝐍𝐅 +∝𝟒 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +∝𝟓 𝐏𝐄 +∝𝟔 𝐒𝐁𝐃𝐊 + �̂�…..(4.6) 

𝐘𝐬 ̂ = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐘𝐝 ̂+ 𝛃𝟐�̂� + 𝛃𝟑𝐂𝐀𝐑 + 𝛃𝟒𝐃𝐏𝐊 + 𝛃𝟓𝐍𝐏𝐋 + 𝛃𝟔𝐒𝐁𝐃𝐊 + �̂� …………...(4.7) 
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Hasil dari residual 𝑣 (RESIDYS) dan �̂� (RESIDYD) jika secara statistik 

signifikan akan menunjukkan jawaban hasil uji simultan dengan Prosedur 

Hausman. Hasil regresi dengan Eviews 7 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.3: Hasil Uji Simultan dengan spesifikasi Hausman 

Persamaan Hasil Prob Residual Keterangan 

Model I RESIDYS = 0.0001 Lolos Simultan 

Model II RESIDYD= 0.0002 Lolos Simultan 

Sumber: Data diolah, 2016 

  

Dari hasil uji Simultan dengan spesifikasi Hausman berdasarkan tabel 4.3 

didapatkan bahwa probabilitas dari RESIDYD dan RESIDYS secara statistik 

signifikan dengan probabilitas residual < ∝ 5%, menunjukkan bahwa terdapat 

permasalahan simultan dalam model sehingga tepat dilanjutkan menggunakan 

uji Two Stage Least Squares. 

 

4.2.4 Hasil Uji Two Stage Least Squares   

Model persamaan Simultan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS), pemilihan metode 

penelitian ini dikarenakan ada hubungan ketergantungan antara permintaan dan 

penawaran kredit pemilikan rumah. Berdasarkan uji identifikasi menunjukkan 

bahwa kedua persamaan menunjukkan kondisi overidentified sehingga metode 

Two Stage Least Squares tepat digunakan.  

Selain uji identikasi, ada uji pendukung yaitu uji simultanitas. Hasilnya 

kedua persamaan lolos uji simultan sehingga efektif dan efisien menggunakan 

Two Stage Least Squares. Setelah kedua uji tersebut mendukung, maka 
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selanjutnya estimasi hasil Two Stage Least Squares dengan tingkat toleransi 

kesalahan atau alpha (∝) sebesar 10%, sehingga apabila probabilitas lebih kecill 

dari ∝ 10% maka dikatakan signifikan. 

Persamaan struktural yang diestimasi sebagai berikut : 

𝐘𝐝 = ∝𝟎+ ∝𝟏 𝐘𝐬+∝𝟐 𝐈𝐍𝐅 +∝𝟑 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐲_𝐋𝐓𝐕 +∝𝟒 𝐏𝐄 +∝𝟓 𝐒𝐁𝐃𝐊 + 𝛆 

𝐘𝐬 =  𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐘𝐝+𝛃𝟐𝐂𝐀𝐑 + 𝛃𝟑𝐃𝐏𝐊 + 𝛃𝟒𝐍𝐏𝐋 + 𝛃𝟓𝐒𝐁𝐃𝐊 + 𝛆 

 

Dengan 𝑌𝑑   sebagai permintaan kredit dan 𝑌𝑠  sebagai penawaran kredit 

merupakan variabel dependen yang saling ketergantungan memiliki hubungan 

timbal balik atau bersifat endogen (Gujarati, 2012). Setelah melakukan input data 

pada Eviews untuk mendapatkan hasil regresi persamaan 1 maka dapat 

diestimasikan pada persamaan structural yang telah ditentukan. Hasil estimasi 

two stage least squares persamaan 1 sebagai berikut:  

 

Tabel 4.4: Hasil Estimasi Two Stage Least Squares Persamaan 1 (LYD) 

Dependent Variabel: LYD 

Variabel 

Independent  Koefisien Probabilitas Keterangan 

C -9.315321 0.0009   

LYS 1.475202 0.0000 Signifikan 

INF -0.010038 0.2865 Tidak Signifikan 

DUMMY_LTV -0.077608 0.3416 Tidak Signifikan 

PE 0.167328 0.0001 Signifikan 

SBDK -0.023408 0.5130 Tidak Signifikan 

R-squared 0.986982 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Dari hasil regresi Two Stage Least Squares diperoleh estimasi 

persamaan 1 sebagai berikut: 
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LYD = -9.315321 + 1.475202LYS – 0.010038INF – 0.077608Dummy_LTV +  

0.167328PE – 0.023408SBDK…………..……….……………………(4.2) 

 

Berdasakan hasil regresi Two Stage Least Squares pada persamaan 4.2 

didapatkan hasil nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0.986082 atau 98%. 

Artinya dalam model tersebut variabel bebas penawaran kredit KPR(LYS), 

inflasi(INF), dummy loan to value, pertumbuhan ekonomi(PE) dan suku bunga 

dasar KPR(SBDK) dapat menjelaskan variabel dependen permintaan kredit(LYD) 

sebesar 98%. Interprestasi hasil estimasi persamaan 4.4 dengan model Two 

Stage Least Squares sebagai berikut: 

a. Penawaran KPR berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

permintaan KPR dengan probablitas 0.0000 < ∝ 10% dan nilai koefisien 

variabel positif sebesar. Artinya ketika penawaran kredit meningkat 

sebesar 1% maka permintaan kredit akan meningkat secara rata-rata 

sebesar 1.475202% dengan asumsi variabel lain konstan. 

b. Inflasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap permintaan 

KPR dengan probabilitas 0.2865 > ∝ 10% dan nilai koefisien variabel 

negatif sebesar -0.010038. Artinya ketika inflasi meningkat sebesar 1% 

maka permintaan kredit akan turun secara rata-rata sebesar -0.010038% 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

c. Dummy loan to value tidak berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap permintaan KPR dengan probabilitas 0.3416 > ∝ 10% dan nilai 

koefisien variabel negatif sebesar -0.077608. Artinya ketika peraturan 

kebijakan loan to value lebih diperketat mengakibatkan menurunkan 

permintaan KPR. 
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d. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

permintaan KPR dengan probabilitas 0.0001 < ∝ 10% dan nilai koefisien 

variabel positif sebesar 0.167328. Artinya ketika pertumbuhan ekonomi 

meningkat 1% maka permintaan kredit akan meningkat secara rata-rata 

sebesar 0.167328% dengan asumsi variabel lain konstantan. 

e. Suku Bunga Dasar KPR tidak berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap permintaan KPR dengan probabilitas 0.5130 > ∝ 10% dan nilai 

koefisien variabel negatif sebesar -0.023408. Artinya ketika suku bunga 

KPR meningkat sebesar 1% maka permintaan kredit akan turun secara 

rata-rata sebesar 0.023408% dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

Tahap berikutnya setelah hasil persamaan 1 diestimasi maka selanjutnya 

persamaan 2 diestimasi dengan Eviews dan diinterpretasikan sesuai persamaan 

struktural yang ditentukan. Hasil estimasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5:  Hasil Estimasi Two Stage Least Squares Persamaan 2 (LYS) 

Dependent Variabel: LYS 

Variabel 

Independent  Koefisien Probabilitas Keterangan 

C 0.936545 0.0828   

LYD 0.071466 0.3675 Tidak Signifikan 

CAR -0.007715 0.1011 Tidak Signifikan 

LDPK 0.884738 0.0000 Signifikan 

NPL 0.003842 0.7872 Tidak Signifikan 

SBDK 0.002494 0.8729 Tidak Signifikan 

R-squared 0.994541 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Dari hasil regresi Two Stage Least Squares diperoleh estimasi 

persamaan 2 sebagai berikut: 

LYS = 0.936545+0.071466LOGY1 – 0.007615CAR + 0.884738LDPK - 

0.003842NPL + 0.002494SBDK………………….………...…………(4.3) 

  

 Hasil persamaan 4.3 nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0.994541 

atau 99%. Artinya dalam model tersebut variabel bebas permintaan kredit 

KPR(LYD), capital adequancy ratio(CAR), dana pihak ketiga(LOGDPK), non 

performing loan(NPL), dan suku bunga dasar KPR(SBDK) dapat menjelaskan 

variabel dependen penawaran kredit(LOGY2) sebesar 99%. Interprestasi hasil 

estimasi persamaan 4.4 dengan model Two Stage Least Squares sebagai 

berikut: 

a. Permintaan KPR tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap 

penawaran KPR dengan probabilitas 0.3675 > ∝ 10% dan nilai koefisien 

variabel positif sebesar 0.071466. Artinya ketika permintaan kredit 

meningkat sebesar 1% maka penawaran kredit akan meningkat secara 

rata-rata sebesar 0.071466% dengan asumsi variabel lain konstan. 

b. Capital Adequancy Ratio tidak berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap penawaran KPR dengan probabilitas 0.1011 > ∝ 10% dan nilai 

koefisien variabel negatif sebesar -0.007715. Artinya ketika Capital 

Adequancy Ratio meningkat sebesar 1% maka penawaran KPR akan 

turun secara rata-rata sebesar 0.007715% dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

c. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan secara statisti terhadap 

penawaran kredit dengan probabilitas 0.0000 < ∝ 10% dan nilai koefisien 

variabel positif sebesar 0.884738. Artinya ketika Dana Pihak Ketiga 
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meningkat sebesar 1% maka penawaran KPR akan naik secara rata-rata 

sebesar 0.884738% dengan asumsi variabel lain konstan. 

d. Non Performing Loan tidak berpengaruh signifikan secara statistik 

terhadap penawaran KPR dengan probabilitas 0.7872 > ∝ 10% dan nilai 

koefisien variabel positif sebesar 0.003842. Artinya ketika Non Performing 

Loan mengalami kenaikan sebesar 1% maka penawaran kredit akan naik 

secara rata-rata sebesar 0.003842% dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

e. Suku Bunga Dasar KPR tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penawaran KPR dengan probabilitas 0.8729 > ∝ 10% dan nilai koefisien 

variabel positif sebesar 0.002494. Artinya ketika suku bunga dasar KPR 

mengalami kenaikan 1% maka penawaran kredit akan meningkat secara 

rata-rata sebesar 0.002494% dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian  

 Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian secara detail 

setelah melakukan regresi dengan software Eviews 7 dan menghasilkan output 

hubungan antar variabel yang diteliti. Pembahasan akan didikung dengan 

penjabaran teori, data, dan penelitian terdahulu untuk mendukung hasil 

penelitian. Serta dijelaskan juga mengenai implikasi hasil penelitian untuk 

mengetahui posisi pengaruh variabel yang telah ditentukan. 

 

4.3.1 Hubungan Permintaan KPR dan Penawaran KPR  

Dengan analisis regresi two stage least squares dapat menjawab 

hipotesis, tentang hubungan permintaan dan penawaran KPR saling memiliki 

keterkaitan satu sama lainnya secara simultan. Hasil penelitian persamaan 1 

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif penawaran KPR berpengaruh 
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signifikan terhadap permintaan KPR. Artinya ketika penawaran KPR mengalami 

peningkatan hal tersebut mendorong naiknya permintaan KPR. Hasil penelitian 

persamaan 2 menunjukkan hubungan positif permintaan KPR tidak berpengaruh 

terhadap penawaran KPR. Artinya apabila permintaan naik maka penawaran 

KPR juga meningkat. Hubungan permintaan yang tidak signifikan berpengaruh 

pada permintaan KPR karena penawaran lebih dipengaruhi faktor dana bank 

atau kemampuan likuiditas bank. Bank akan terus menyalurkan dana kreditnya 

dikarenakan bank tidak dapat berlama-lama dalam menahan dana simpanan 

agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Sedangkan 

permintaan KPR timbul dari sisi nasabah. Dapat terjadi permintaan bergerak 

melambat tetapi sisi penawaran KPR terus meningkat. Alasan mengenai 

penawaran tidak signifikan terhadap permintaan KPR dapat dilihat pada Gambar 

4.8 mengenai pergerakan permintaan dan penawaran kredit dengan ratio persen 

untuk mempermudah melihat pertumbuhan kreditnya. 

 

Gambar 4.8: Pergerakan Permintaan dan Penawaran Kredit Pemilikan 
Rumah Bank Tabungan Negara Periode 2008-2015 

  

 

 

 

 
 
 
 
Sumber: Data diolah, 2016 
  

 
Gambar 4.8 dapat terlihat ketika permintaan KPR mengalami 

perlambatan di tahun 2008 dan 2009, bank BTN masih mampu menyalurkan 

kredit dengan kemampuan yang stabil tanpa ada perubahan. Sedangkan 
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permintaan KPR bergerak lambat saat ada pengaruh krisis, meski akhirnya 

permintaan mampu meningkat hampir 2% dan bergerak seiringan dengan 

penawaran kredit. Semakin banyak tipe KPR yang ditawarkan pihak Bank BTN 

membuat makin meningkatnya keinginan nasabah untuk mengambil KPR. Selain 

dikarenakan Bank BTN sebagai bank pelopor Kredit Pemilikan Rumah sejak 

1976 dan Bank BTN dipercaya menjalankan program pemerintah untuk KPR 

bersubsidi yang akan disalurkan membuat sisi penawaran KPR semakin tinggi.  

4.3.2 Faktor yang mempengaruhi Permintaan KPR  

4.3.2.1 Inflasi di Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata inflasi berhubungan negatif dan 

tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap permintaan KPR. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa inflasi berhubunan negatif tidak signifikan 

terhadap permintaan kredit, hasilnya sejalan penelitian dari Kholisudin (2012). 

Tetapi berbeda hasil dengan penelitian dari Pasha (2009) yang menyatakan 

inflasi signifikan berhubungan negatif terhadap permintaan kredit. Hal tersebut 

didukung data pergerakan Permintaan Kredit dengan Inflasi di Indonesia seperti 

terlihat dalam Gambar 4.9 sebagai berikut: 

Gambar 4.9: Pergerakan Permintaan KPR Bank BTN dengan Inflasi 
Periode 2008 - 2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat pergerakan permintaan KPR Bank BTN 

terus mengalami kenaikan. Sedangkan pergerakan inflasi di Indonesia 

berfluktuatif. Dalam teori inflasi yang menyatakan bahwa inflasi naik permintaan 

kredit turun terbukti pada data yang ditunjukkan Tahun 2009 inflasi yang tinggi 

hingga mencapai 12.14% sedangkan permintaan kredit tumbuh melambat 

dengan penyaluran kredit sebesar Rp11.628.775 (Jutaan). Sedangkan saat 

inflasi turun hingga 3.30% pada akhir tahun 2015, angka penyaluran KPR tinggi 

sebesar Rp115.291.441 (jutaan). Menurut Laporan Perekonomian dari Bank 

Indonesia menyatakan bahwa konsistensi kebijakan moneter untuk menjaga 

stabilitas makroekonomi yang disertai koordinasi dengan Pemerintah berhasil 

mengendalikan inflasi pada Tahun 2015. Menurunnya harga minyak dunia 

menjadi faktor utama rendahnya inflasi. Dikarenakan angka inflasi tahun 2008 

yang tinggi akibat dari naiknya subsidi BBM dikarenakan harga minyak dunia 

tinggi. Selain itu faktor harga minyak dunia, harga-harga bahan pangan atau 

volatile food sangat tidak stabil di Indonesia terutama beras mempengaruhi 

pergerakan inflasi. Tetapi pada tahun 2015, koreksi harga pangan global dan 

kebijakan Pemerintah terkait produksi pangan dan distribusi telah mendorong 

terkendalinya tekanan inflasi volatile food. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

teori kuantitas uang, yang menyatakan bahwa saat jumlah uang beredar naik 

maka harga-harga akan meningkat menimbulkan inflasi yang membuat 

berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan permintaan kredit turun. 

Sehingga ketika inflasi naik maka permintaan kredit turun, begitu juga 

sebaliknya. 

4.3.2.2 Kebijakan Loan to Value 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dummy loan to value tidak 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap permintaan KPR. Hubungan 
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dummy Loan to Value dengan permintaan KPR ialah negatif. Hubungan 

Permintaan KPR dengan dummy loan to value yang negatif dikarenakan ketika 

aturan kebijakan itu makin diperketat maka akan berdampak pada turunnya 

permintaan kredit. LTV memang bermanfaat dan perlu diterapkan pengendalian 

terutama bagi debitur yang mengambil lebih dari 1 unit, dikarenakan sebagai 

kehati-hatian terjadi property bubble. 

Kebijakan Loan to Value yang tidak berpengaruh terhadap permintaan 

KPR Bank BTN dikarenakan Bank Tabungan Negara target KPR Bank BTN 

adalah rumah di bawah tipe 70 meter persegi. Sedangkan Tipe Rumah dibawah 

70 meter persegi tidak terkena kebijakan loan to value. Hal tersebut terbukti 

bahwa permintaan KPR masih semakin banyak dari tiap periode. Sedangkan 

bagi perumahan tipe diatas 70 meter persegi Bank BTN menetapkan kehati-

hatian dalam realisasi kreditnya. 

Selain tipe rumah dibawah 70 meter persegi yang menjadi target Bank 

BTN, ada target program dari pemerintah yaitu realisasi 1 juta rumah untuk 

golongan menengah ke bawah dengan uang muka 1% hingga 5%. Hingga tahun 

2015 program 1 juta rumah berjalan, Bank BTN baru memenuhi target 12%. Hal 

tersebut mendukung bahwa LTV tidak berpengaruh pada KPR Bank BTN. 

Karena LTV terasa manfaatnya bagi masyarakat golongan ke atas.  

 

4.3.2.3 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia dengan Permintaan KPR adalah positif signifikan secara statistik.  

Artinya pertumbuhan ekonomi memberikan efek naik turunnya permintaan KPR. 

Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi 

mengalami kenaikan maka permintaan KPR akan mengalami kenaikan juga. Hal 

tersebut terjadi karena saat suatu perekonomian dalam keadaaan yang aman 
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atau stabil maka masyarakat aman untuk mengajukan kredit guna memenuhi 

kebutuhan konsumsi maupun investasi. Pergerakan data Permintaan KPR 

dengan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dapat dilihat dalam Gambar 4.10 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10: Pergerakan Permintaan KPR dengan Pertumbuhan Ekonomi 
di Indonesia Periode 2008-2015  

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Gambar 4.10 terlihat bahwa PDB sebagai indikator Pertumbuhan 

Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pergerakan permintaan kredit. 

Beberapa keadaan menunjukkan ketika Pertumbuhan Ekonomi mengalami 

kenaikan seperti pada triwulan I tahun 2010, jumlah permintaan KPR juga 

mengalami kenaikan. Hingga pada tahun 2015 pergerkan pertumbuhan ekonomi 

memang cenderung mengalami perlambatan dan pelemahan nilai tukar rupiah 

yang mendorong risiko korporasi mendorong penurunan  investasi.  

Menurut Kajian Stabilitas Keuangan Bank Indonesia, untuk menguatkan 

kembali pertumbuhan ekonomi akhirnya ditetapkan kebijakan makroprudential 

berupa pelonggaran kredit property dan GWM. Hal tersebut berguna mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit perbankan, sehingga benar 

jika pertumbuhan ekonomi signifikan mempengaruhi permintaan kredit. Terbukti 
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triwulan III dan IV efek pelonggaran LTV mampu meningkatkan permintaan kredit 

kredit pada trend positif kembali.  

Hasil penelitian mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan 

melihat Produk Domestik Bruto yang mempunyai hubungan positif dan signifikan, 

sejalan dengan hasil penelitian dari Clara (2014), Hermanta (2005), Pasha 

(2009), Shahini (2014), dan Hashim (2014). Menurut teori Keynes yang 

menyatakan motif memegang uang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

nasional membuktikan bahwa hasil penelitian sejalan juga dengan teori. 

Dikarena ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat 

juga naik sehingga mampu untuk membayar cicilan kredit.  

4.3.2.4 Suku Bunga Dasar KPR 

 Suku bunga dasar sebagai acuan suku bunga kredit, dikarenakan suku 

bunga yang ditetapkan biasanya menurut pada kemampuan pendapatan 

nasabah juga dari segi tipe kredit pemilikan rumah apa yang diambil. Suku bunga 

sebagai penentu debitur akan mengambil kredit atau tidak. Karena debitur akan 

meminginkan kredit ketika suku bunga pada angka rendah dan stabil. Hasil 

penelitian mengenai permintaan KPR dengan suku bunga dasar KPR 

menunjukkan hubungan negatif tidak signifikan. Menurut teori Market for 

Loanable funds, disaat suku bunga tinggi membuat peminjaman uang semakin 

mahal, mengakibatkan turunnya permintaan kredit.  

Hasil penelitian sejalan dengan teori loanable fund yang menyatakan  

bahwa hubungan negatif antara permintaan kredit dengan suku bunga kredit. 

Tetapi hasil penelitian ini pengaruh suku bunga tidak signifikan secara statistik. 

Pada Gambar 4.11 menunjukkan alasan pengaruh tingkat suku bunga tidak 

signifikan mempengaruhi permintaan kredit. 
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Gambar 4.11:  Perubahan Permintaan Kredit Akibat Perubahan Tingkat 
Suku Bunga Periode Tahun 2008-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Laporan triwulan Bank Tabungan Negara diolah, 2016 

  

Berdasarkan Gambar 4.11 menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga 

dasar KPR tidak signifikan berpengaruh pada permintaan KPR. Yang terlihat 

permintaan kredit sama sekali tidak berpengaruh perubahan yang terjadi pada 

suku bunga. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan suku bunga berapapun 

apabila pendapatan dari nasabah mampu mencukupi kapasitas pengambilan 

kredit maka akan tetap naik permintaan kredit itu. Selain itu ada pengaruh yang 

diluar suku bunga seperti perekonomian Negara yang mengalami kenaikan, hal 

ini akan meningkatkan permintaan kredit meski suku bunga dalam angka yang 

tinggi.  

 Hasil penelitian pengaruh suku bunga kredit tidak signifikan terhadap 

permintaan KPR tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Kholisudin (2012) 

yang menyatakan hubungan negatif dan signifikan. Tetapi ada hasil penelitian 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Clara (2014) dan Pasha (2009), yang sama 

menyatakan bahwa variabel suku bunga berhubungan positif tidak signifikan 

mempengaruhi permintaan KPR. Tidak sejalan juga dengan hasil penelitian dari 

Arlina (2008) yang menyatakan bahwa suku bunga berhubungan positif dan 

signifikan terhadap permintaan kredit.  
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4.3.3 Faktor yang mempengaruhi Penawaran KPR 

4.3.3.1 Capital Adequancy Ratio 

 Hasil penelitian dari pengaruh CAR terhadap penawaran KPR ialah CAR 

memiliki hubungan negatif. Yang artinya ketika CAR mengalami kenaikan hal 

tersebut akan menurunkan penawaran KPR atau sebaliknya ketika CAR turun 

maka penawaran akan naik. Hasil ini bertentangan dengan teori, yang 

menyatakan bahwa CAR berhubungan positif dikarenakan saat CAR sebagai 

acuan permodalan bank mengalami kenaikan seharusnya didukung dengan 

penawaran yang meningkat. CAR tidak signifikan secara statistik mempengaruhi 

penawaran kredit dengan alasan seperti terlihat pada gambar 4.12 sebagai 

berikut: 

Gambar 4.12:  Pengaruh Capital Adequancy Ratio terhadap Penawaran 
KPR Bank BTN Periode Tahun 2008-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

  

Dari Gambar 4.12 terlihat bahwa ketika Capital Adequancy Ratio 

mengalami penurunan atau pada trend yang melambat dipertengahan tahun 

2014, akan tetapi penawaran KPR masih terus mengalami peningkatan. Bank 

Indonesia telah menetapkan kriteria keadaan CAR yang baik pada batas 8%, 

pada gambar terlihat jelas bahwa CAR bank BTN berada pada 10% keatas. 
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Artinya, CAR Bank BTN dikatakan memiliki cadangan risiko kecukupan modal 

yang besar. Dengan hal tersebut mendukung bahwa ketika CAR turun sekalipun 

meski masih diatas batas 8% maka penawaran KPR masih akan terus naik 

sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari CAR terhadap penawaran KPR. 

Apalagi kepadatan penduduk yang meningkatkan permintaan KPR membuat 

Bank BTN semakin banyak menawarkan kreditnya. Dari hasil penelitian 

terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka rasio CAR yang tinggi 

ternyata tidak signifikan terhadap penawaran KPR tidak sejalan dengan hasil dari 

Hashim (2014) yang menyatakan bahwa Capital Adequancy Ratio berhubungan 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

 

4.3.3.2 Dana Pihak Ketiga Bank Tabungan Negara 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

secara statistik antara dana pihak ketida dengan penawaran KPR. Hasil tersebut 

sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dimana semakin besar dana pihak 

ketiga suatu bank maka akan semakin besar dana yang disalurkan pihak bank. 

Didukung data Bank BTN yang menunjukkan bahwa DPK signifikan berpengaruh 

terhadap penawaran KPR terlihat dalam gambar 4.13 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.13: Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Penawaran KPR Bank 
BTN Periode Tahun 2008 – 2015  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Dana pihak ketiga mampu memenuhi intermediasi bank untuk 

menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat. Berdasarkan Gambar 

4.13 terlihat pergerakan dana pihak ketiga dengan penawaran KPR saling 

mempengaruhi dan menunjukkan trend positif yang sama. Bagi pihak Bank BTN 

Produk simpanan dimanfaatkan untuk menjaga likuiditas dengan strategi 

perusahaan dengan mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan 

terjangkau. Secara garis besar, kinerja produk dana pihak ketiga tahun 2015 

mengalami peningkatan baik dari segi jumlah rekening maupun jumlah dana 

yang dihimpun. Hasil publikasi Laporan Keuangan Bank BTN menunjukkan 

jumlah rekening dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun di tahun 2015 

mengalami kenaikan 4,58% dari periode sebelumnya, yang didominasi dengan 

produk tabungan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Clara 

(2014) dan Pratiwi (2013) yang juga menyatakan DPK berhubungan positif dan 

signifikan terhadap penawaran KPR.  

4.3.3.3 Non Performing Loan  

 Dalam menyalurkan kredit ke masyarakat, bank sebagai lembaga 

keuangan memiliki risiko yang dihadapi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

antara non performing loan dengan Penawaran KPR berhubungan positif tidak 

signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari 

Hermanta (2005), yang menyatakan NPL signifikan berhubungan negatif. 

Berbeda dengan hasil penelitian dari Clara (2014) yang menyatakan NPL 

berhubungan positif signifikan berpengaruh terhadap penawaran kredit.  

 Hasil penelitian juga tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu gambaran risiko kredit yang 

ditimbulkan akibat dana yang dibayarkan melebihi masa jatuh tempo yang 

ditetapkan oleh pihak Bank atau bahkan tidak membayar sama sekali sehingga 
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ketika NPL meningkat maka penawaran kredit menurun karena kondisi bank 

yang tidak stabil dalam risiko kreditnya. Hubungan positif tidak berpengaruh 

signifikan antara NPL dengan penawaran KPR, dikarenakan pada Bank BTN 

meski tingkat rasio NPL tinggi tetapi dana penawaran kredit masih terus 

disalurkan kepada masyarakat sehingga penawaran KPR masih terus 

bertambah. Bukti bahwa variabel NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penawaran KPR juga berbeda dengan teori dan hasil penelitian terdahulu dapat 

dilihat pada Gambar 4.14 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14:  Pengaruh Non Performing Loan terhadap Penawaran KPR 
Bank Tabungan Negara Periode Tahun 2008-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Data pergerakan NPL terhadap penawaran KPR terlihat pada gambar 

4.14, meski NPL menunjukkan trend yang berfluktuatif tetapi penawaran tetap 

dalam trend naik. Kemungkinan rasio NPL naik akibat dari nilai tukar dan inflasi 

yang mempengaruhi. Tetapi setelah dikeluarkan kebijakan loan to Value oleh 

Bank Indonesia, angka rasio NPL Bank BTN mampu dikurangi atau turun dengan 

selama 3 tahun berturut – turut berdasarkan pertumbuhan rata-rata NPL (y.o.y). 

Kebijakan tersebut mampu mengendalikan laju NPL karena menekan 

pertumbuhan KPR untuk spekulasi dan bagi pengambilan KPR yang lebih dari 1 
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unit karena kedua hal tersebut beresiko gagal bayar. Penyumbang rasio kredit 

macet terbesar dari KPR bersubsidi. Oleh karena itu, Bank BTN sedang 

melakukan perbaikan untuk menekan laju naiknya kredit macet dikarenakan 

bank BTN harus melaksanakan program pemerintah yaitu 1 juta rumah agar 

tidak terjadi angka rasio kredit macet yang tinggi.  

 

4.3.3.4 Suku Bunga Dasar KPR 

Dan hubungan penawaran KPR dengan suku bunga dasar KPR adalah 

positif tidak siginifikan. Menurut teori Market for Loanable funds terhadap 

penawaran, apabila semakin tinggi suku bunga akan semakin menambah 

penawaran kredit karena bank mendapatkan banyak pendapatan dari suku 

bunga yang ditetapkan. Hasil penelitian sejalan dengan teori loanable fund yang 

menyatakan hubungan positif antara penawaran dengan suku bunga kredit. 

Tetapi hasil penelitian ini pengaruh suku bunga tidak signifikan secara statistik. 

Pada Gambar 4.15 menunjukkan alasan pengaruh tingkat suku bunga tidak 

signifikan mempengaruhi permintaan kredit dan penawaran kredit. 

Gambar 4.15:  Perubahan Penawaran Kredit Akibat Perubahan Tingkat 
Suku Bunga Periode Tahun 2008-2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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Berdasarkan gambar 4.15 menunjukkan bahwa penawaran KPR masih 

terus mengalami kenaikan meski sering terjadi ada perubahan suku bunga. Hal 

ini terjadi kemungkinan dikarenakan suku bunga berapapun apabila pendapatan 

dari nasabah mampu mencukupi kapasitas pengambilan kredit maka akan tetap 

naik permintaan kredit itu. Selain itu ada pengaruh yang diluar suku bunga 

seperti perekonomian Negara yang mengalami kenaikan, hal ini akan 

meningkatkan permintaan kredit meski suku bunga dalam angka yang tinggi. 

Sedangkan pada penawaran kredit, dikarenakan Bank BTN sedang menjalankan 

program pemerintah 1 juta rumah bagi penduduk di Indonesia yang digolongkan 

menengah kebawah memungkinkan bank akan terus menawarkan kreditnya 

dengan tingkat bunga berapa saja sehingga bunga tidak signifikan 

mempengaruhi penawaran kredit. 

 Hasil penelitian pengaruh suku bunga kredit tidak signifikan terhadap 

permintaan KPR tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Kholisudin (2012) 

yang menyatakan hubungan negatif dan signifikan. Tetapi ada hasil penelitian 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Clara (2014) dan Pasha (2009), yang sama 

menyatakan bahwa variabel suku bunga berhubungan positif tidak signifikan 

mempengaruhi permintaan KPR. Tidak sejalan juga dengan hasil penelitian dari 

Arlina (2008) yang menyatakan bahwa suku bunga berhubungan positif dan 

signifikan terhadap permintaan kredit. Sedangkan hasil penelitian yang 

menyatakan suku bunga berhubungan positif tidak signifikan mempengaruhi 

penawaran kredit sejalan dengan penelitian Clara (2014), tetapi tidak sejalan 

dengan penelitian Pasha (2009) yang menyatakan suku bunga berhubungan 

negatif tidak signifikan mempengaruhi penawaran kredit.  
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4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 Kredit Pemilikan Rumah mulai pertengahan tahun 2012 mulai 

dikendalikan dengan aturan Bank Indonesia yang mengeluarkan Kebijakan Loan 

to Value. Kebijakan yang difungsikan sebagai bentuk kehati-hatian akan terjadi 

property bubble karena banyak pengambilan KPR sebagai spekulasi dan debitur 

yang mengambil unit lebih dari 1 meningkat. Menurut Bank Indonesia bahwa 

kebijakan yang mengatur pemberian rumah ke-2 dan ke-3 dimaksud untuk 

menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan 

dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sampai akhir tahun 2015 

peraturan kebijakan Loan to Value sudah 2 kali mengalami perubahan. Dari sisi 

perbankan menyambut baik aturan ini, yang bisa mengendalikan angka kredit 

macet. Pada hasil penelitian ini setelah kebijakan LTV dijalankan tidak terlalu 

berdampak pada KPR Bank BTN, dikarenakan bank BTN memiliki segmen pasar 

yang terbesar pada golongan menengah ke bawah yang terbebas dalam aturan 

LTV. Tetapi kebijakan Loan to Value mampu mengendalikan angka Non 

Performing Loan Bank Tabungan Negara terbukti secara year on year NPL dari 

tahun 2012 hingga 2015 turun dari 3,12%, 3,04%, 2,76%, 2,11%. Selain 

kebijakan ini dari Bank Indonesia, tapi tidak akan efektif tercapai jika tidak 

diimbangi dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari risiko bubble. Untuk 

itu perlu ada kerja sama anatar pemerintah dan Bank Indonesia agar sektor 

properti dapat dikelola dengan baik. Perlu diatur dengan baik antara kebijakan 

Bank Indonesia dengan peran pemerintah supaya bisa berjalan kebijakan LTV 

sesuai ketentuan dan mampu memberikan pergerakan positif bagi pertumbuhan 

ekonomi yang pergerakannya ada peran dari kredit perbankan.  

 Pada sisi Permintaan KPR memiliki hubungan keterkaitan dengan 

Penawaran KPR, dikarenakan tingginya permintaan mengakibatkan penawaran 

KPR meningkat. Tetapi penawaran KPR tidak dipengaruhi permintaan, karena 
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penawaran terjadi dari sisi likuiditas bank dalam penyaluran kredit. Bank 

Tabungan Negara mencatatkan kinerja memuaskan, ditengah perlambatan 

pertumbuhan industri perbankan dengan kemampuannya mampu membiayai 

KPR bagi masyarakat Indonesia sebanyak 3,5 juta unit. Dan Bank BTN memiliki 

marketshare untuk KPR bersubsidi >90%. Program Pemerintah yang tercatat 

dimulai tahun 2015 tersebut ialah pembiayaan rumah lewat skema Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan pada masyarakat 

berpenghasilan rendah. Program ini dipercaya untuk dijalankan oleh Bank 

Tabungan Negara. Harga rumah FLPP ditentukan batas atasnya oleh 

Pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan. Program FLPP 2015 ini hanya 

dengan uang muka 1% yang sebelumnya sebesar 5%.Diharapkan dengan 

adanya kebijakan LTV bank BTN sebagai KPR dengan market share tertinggi 

bisa mengendalikan angka NPL yang tinggi pada KPR bersubsidi, karena 

tercatat penyumbang NPL tertinggi dari sektor subsidi. Dengan meningkatkan 

prinsip kehati-hatian.  

 Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi permintaan kredit, hal ini lah yang 

memicu Bank Indonesia melonggarkan aturan Loan to Value mulai pertengahan 

2015. Selain itu Bank Indonesia mencatatkan selain perubahan kebijakan LTV, 

ada juga disinergiskan stabilitas nilai tukar, dan stabilitas makroekonomi. Karena 

pada hasil keterkaitan perubahan yang dilakukan Bank Indonesia berdampak 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan kredit. 

Stabilitas makroekonomi membaik membawa dampak target inflasi tercapai 

kurang lebih pada posisi 4% serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke 

tingkat yang lebih sehat. Kurva permintaan KPR yang dipengaruhi pertumbuhan 

perekonomian terlihat dalam gambar 4.15 sebagai berikut: 
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Gambar 4.16: Kurva Permintaan KPR dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mankiw, 2012. 

 Gambar 4.16 menjelaskan bahwa ketika diasumsikan tingkat suku bunga 

dalam keadaan tetap, permintaan kredit pemilikan rumah yang dipengaruhi 

pertumbuhan ekonomi mengalami pergeseran ke sebelah kanan. Titik 

keseimbangan yang berawal pada titik A juga berpindah pada titik keseimbangan 

B. Karena saat pertumbuhan ekonomi meningkat maka permintaan KPR juga 

meningkat. Ke depan, perekonomian diharapkan semakin baik dengan 

fundamental yang kuat dan pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dengan 

stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

bergerak pada trend positif maka bisa menekan laju inflasi yang bisa membuat 

harga semakin tinggi dan mengurangi permintaan kredit.   

 Pada Bank Tabungan Negara memperkuat dominasi pada segmen Kredit 

Pemilikan Rumah dengan memberikan pelayanan kemudahan akses bagi 

masyarakat yang mengajukan kredit. Melalui sistem aplikasi kredit yang 

terintegrasi, Bank BTN telah melakukan percepatan pelayanan dan proses kredit 

secara fokus, baik untuk KPR subsidi maupun KPR non subsidi.  Selain itu Bank 

BTN menambah layanan-layanan perbankan pada daerah pelosok sehingga 

lebih terjangkau penanganannya. Pada Tahun 2015 Bank Tabungan Negara 
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berhasil meningkatkan menjadi bank peringkat keenam terbesar di Indonesia dari 

sisi kredit dan posisi ketujuh dari sisi jumlah aset. Terbukti dengan variabel 

mempengaruhi penawaran kredit ialah dana pihak ketiga, seperti terlihat dalam 

gambar 4.17 mengenai perubahan kurva penawaran KPR ketika dipengaruhi 

dana pihak ketiga sebagai berikut: 

Gambar 4.17: Kurva Penawaran KPR dipengaruhi Dana Pihak Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Mankiw, 2012 

 

Gambar 4.17 dengan diasumsikan suku bunga tetap, menunjukkan 

bahwa pengaruh dana pihak ketiga yang meningkat membuat kurva penawaran 

KPR bergeser kesebelah kanan menunjukkan bahwa penawaran juga 

meningkat. Membuat titik keseimbangan pada A berpindah ke titik keseimbangan 

B. Karena menunjukkan posisi aset yang semakin baik didukung tingkat 

kesehatan bank, mencerminkan dalam keadaan sehat yang mampu menghadapi 

pengaruh perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal, membuat bank BTN 

semakin meningkatkan penyaluran kredit. Bank BTN diharapkan mampu untuk 

menjaga trend positif dana pihak ketiga dengan menambahkan pelayanan yang 

menarik dari tabungan,giro ataupun deposito. Sehingga masyarakat selain 

tertarik KPR juga tertarik berinvestasi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

 Laju pertumbuhan penduduk semakin meningkatkan, membawa minat 

masyarakat untuk memiliki hunian sendiri. Dengan fungsi bank sebagai lembaga 

intermediasi, bank menyediakan pembiayaan untuk masyarakat berupa Kredit 

Pemilikan Rumah. Pernah terjadi krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang 

disebabkan karena gagal bayar kredit pemilikan rumah, membuat Bank 

Indonesia mengeluarkan Kebijakan Loan to Value yang berjalan sejak triwulan IV 

2012 untuk mengendalikan angka kredit macet dan mencegah property bubble. 

Sampai tahun 2015, kebijakan Loan to Value telah dua kali dirubah. Dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi sedang melemah, maka Bank Indonesia mengubah 

aturan Loan to Value menjadi lebih longgar pada triwulan III 2015. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan Bank Indonesia beranggapan pertumbuhan kredit mampu 

menekan laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Dan hasilnya triwulan IV tahun 

2015, pertumbuhan ekonomi mampu menguat dan permintaan kredit juga 

meningkat.  

 Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh antar pemintaan KPR 

dengan penawaran KPR, dapat dijelaskan penawaran KPR berpengaruh 

terhadap permintaan KPR. Saat penawaran mengalami kenaikan, maka 

permintaan juga meningkat. Tetapi jika melihat hubungan penawaran KPR 

dengan permintaan KPR meski memiliki hubungan simultan tetapi permintaan 

tidak berpengaruh terhadap penawaran KPR, alasannya permintaan KPR bukan 

pemicu utama munculnya penawaran KPR. Penawaran KPR meningkat 
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dikarenakan kemampuan likuiditas bank untuk memenuhi pembiayaan kredit. 

Seperti contohnya, saat terjadi krisis ekonomi global akibat subprime mortgage, 

pemintaan bergerak lambat tetapi penawaran bank masih terus dalam trend 

positif. 

 Permintaan KPR dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu peranan 

kredit yaitu kredit sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sehingga 

menjadikan kredit sebagai fokus utama Perbankan. Oleh karena itu permintaan 

kredit dengan pertumbuhan ekonomi adalah berhubungan positif dan saling 

mempengaruhi. Sedangkan variabel inflasi, suku bunga, dan dummy kebijakan 

Loan to Value tidak mempengaruhi permintaan KPR Bank BTN. Inflasi tidak 

berpengaruh dikarenakan permintaan KPR tidak sensitive terhadap fluktuatif 

yang terjadi akibat dari pergerakan inflasi. Suku bunga tidak berpengaruh pada 

permintaan KPR karena tingkat suku bunga yang ditawarkan masih tergolong 

mampu dijangkau oleh debitur yang akan mengambil KPR. Kebijakan loan to 

Value tidak mempengaruhi KPR Bank BTN dikarenakan pangsa pasar Bank BTN 

<70% terhindar dari aturan LTV. 

 Penawaran KPR dipengaruhi dana pihak ketiga. Hasil tersebut sejalan 

dengan teori yang menyatakan bahwa dimana semakin besar dana pihak ketiga 

suatu bank maka akan semakin besar dana yang disalurkan pihak bank. 

Sehingga bank semakin mampu menawarkan kredit lebih banyak. Sedangkan 

variabel suku bunga, capital adequancy ratio, dan non performing loan tidak 

mempengaruhi penawaran kredit. Dikarenakan permintaan KPR dari program 

pemerintah 1 juta rumah membuat Bank BTN tidak terlalu mengacu pada 

pergerakan suku bunga, CAR maupun NPL yang berfluktuatif. Selama CAR 

dalam batas 8% dan NPL masih sesuai ketentuan batas aman risiko kredit maka 

pihak Bank BTN akan tetap menawarkan KPR.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan penalitian, didapatkan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pada permintaan dan penawaran Bank BTN yang mengalami kenaikan 

dari tiap periodenya, maka diperlukan peraturan yang tepat untuk 

mencegah property bubble juga kredit macet apalagi pihak BTN 

melakukan program pemerintah KPR bersubsidi 1 juta rumah. 

2. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil berpengaruh pada permintaan 

KPR, maka yang perlu diperhatikan bagi Bank Indonesia sebagai 

pemegang kontrol kebijakan makroekonomi, baik fiskal maupun moneter 

yang displin dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi domestik 

3. Dana Pihak Ketiga berpengaruh pada penawaran KPR sehingga bank 

BTN perlu melakukan peningkatan pelayan dan produk terbaru untuk 

meningkatkan dana pihak ketiga, baik dari sisi tabungan,giro, maupun 

deposito yang membuat masyarakat tertarik untuk berinvestasi. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel dari sisi debitur 

untuk melihat pengaruh pada permintaan KPR, bisa melalui pelayanan 

bank, atau kemampuan debitur dalam mengambil kredit. Supaya bisa 

mengetahui variabel yang berpengaruh menaikkan jumlah permintaan 

KPR selain dari sisi makroekonomi atau keadaan perekonomian 

Indonesia. 

  



96 

 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 
 
 
Badan Pusat Statistik. 2015. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan 

Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, 1999-2014. Laporan Publikasi 
Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id. Diakses pada 8 Januari 2016. 

 
Badan Pusat Statistik. 2015. Laju Pertumbuhan Penduduk di Indoneisa. Laporan 

Publikasi Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id. Diakses pada 8 Januari 
2015. 

 
Bank Indonesia. 2015. Laporan Perekonomian Indonesia 2010-2015. Jakarta: 

Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diakses pada 5 Mei 2016 
 
Bank Indonesia. 2015. Kajian Stabilitas Keuangan Jilid 2 2015. Jakarta: Bank 

Indonesia. www.bi.go.id. Diakses pada 5 Mei 2016. 
 
Bank Indonesia. 2016. Laporan Kebijakan Moneter. Jakarta: Bank Indonesia. 

www.bi.go.id. Diakses pada 5 Mei 2016. 
 
Bank Indonesia. 2015. Laporan Perkreditan mengenai Kredit Pemilikan Rumah. 

Jakarta: Bank Indonesia. www.bi.go.id. Diakses pada 4 Maret 2016. 
 
Bank Indonesia. 2015. Statistika Perbankan. Jakarta: Bank Indonesia. 

www.bi.go.id. Diakses pada 3 Maret 2016. 
 
Bank Tabungan Negara. 2015. Annual Report 2010-2015. Jakarta: Bank 

Tabungan Negara. www.btn.com. Diakses pada 17 Februari 2016. 
 
Bank Tabungan Negara. 2015. Laporan Triwulan 2008-2015. Jakarta: Bank 

Tabungan Negara. www.btn.go.id. Diakses pada 17 Februari 2016. 
 
Bank Tabungan Negara. 2016. Bisnis Kredit Perumahan BTN Tak Terganggu 

Aturan LTV. http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Info/Berita-
BTN/Bisnis-Kredit-Perumahan-BTN-Tak-Terganggu-Aturan-LTV. Diakses 
pada tanggal 18 Juli 2016. 

 
Basten, Christoph dan Catrerine Koch.2015. The Causal Effect of House Prices 

on Mortgage Demand and Mortgage Supply: Evidence from Switzerland. 
Journal of Housing Economics: Vol 4 (No.20) 

 
Boediono. 2011. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakutas 

Ekonomi (BPFE) 
 
Boediono. 2013. Ekonomi Makro. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
 
Budi S, Mulyono. 2009. Analisis Permintaan Rumah Sederhana di Kota 

Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.16. (No.2). 
 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.btn.com/
http://www.btn.go.id/
http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Info/Berita-BTN/Bisnis-Kredit-Perumahan-BTN-Tak-Terganggu-Aturan-LTV
http://www.btn.co.id/id/content/BTN-Info/Info/Berita-BTN/Bisnis-Kredit-Perumahan-BTN-Tak-Terganggu-Aturan-LTV


97 

 

 

Case, Karl E dan Ray. C Fair. 2006. Principles of Ekonomics alih bahasa 
Prinsip– Prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga. 

 
Dawali, Clara Safitri, dkk. 2014. Analisis Estimasi Permintaan dan Penawaran 

Kredit Konsumsi Bank Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2007-
2013. Jurnal Berkala Efisiensi. Vol.3. (No.11). 

 
Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
 
Diah, G.A Utari. 2012. Pertumbuhan Kredit Optimal. Buletin Ekonomi Moneter 

dan Perbankan. Vol.15. (No.2). 
 
Dwianingrum, Titia. 2015. Determinasi Tingkat Penyaluran Kredit Pemilikan 

Rumah: Periode setelah Kebijakan Loan to Value. Skripsi. Malang: 
Universitas Brawijaya. 

 
Ghoniyah, Nunung. 2012. Pembiayaan Musyarakah dari Sisi Penawaran Pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.11. 
(No.1). 

 
Gold Bank. 2015. BTN Siap Melayani Masyarakat Akan Kebutuhan Rumah. 

http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/btn-siap.html. Diakses 
pada tanggal 1 Agustus 2016. 

 
Gujarati, Damodar N. 2012a. Dasar-Dasar Ekonometrika: Buku 1 Edisi 5. 

Jakarta: Salemba Empat. 
 
Gujarati, Damodar N. 2012b. Dasar-Dasar Ekonometrika: Buku 2 Edisi 5. 

Jakarta: Salemba Empat. 
 
Hasibunan, Malayu S.P. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara 
 
Hashim, Noorul Hafizah dan Mutia Sobihah Abdul Halim. 2014. Determinants 

Factors of Housing Loan/House Financing Pricing: Comparative 
Evaluation. Between Cobventional and Islamic Bank in Malaysia. The 
International Journal of Social Sciences. Vol.19, (No.1). 

 
Harmanta dan Dr. Mahyus Ekananda. 2005. Disintermediasi Fungsi Perbankan 

di Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran 
Kredit, Sebuah Pendekatan Dengan Model Disequilibrium. Buletin 
Ekonomi Moneter dan Perbankan. 

 
Kholisudin, Akhmad. 2012. Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum di 

Jawa Tengah 2006-2010. Jurnal Universitas Negeri Semarang. Vol.6. 
(No.2). 

 
Lubis, Arlina Nurbaity. 2008.  Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Permintaan Kredit pada PT Bank Tabungan Negara Medan. 
Jurnal Managemen Bisnis. Vol.1, (No.2).  

 

http://www.goldbank.co.id/channel/laput/top_isu/btn-siap.html


98 

 

 

Majalah Properti Indonesia. Kecuali BTN, Bank ini: BCA, BNI, Mandiri Penyalur 
KPR Terbesar. http://mpi-update.com/kecuali-btn-tiga-bank-ini-bca-bni-
mandiri-penyalur-kpr-terbesar/. Diakses tanggal 4 November 2015. 

 
Mangeswuri, Dewi Restu. 2013. Kebijakan Loan to Value Guna Membatasi 

Pemberian KPR. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.5, (No.19). 
 
Mankiw N. Gregory. 2012. Principles Economics: Pengantar Ekonomi Makro 

Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 
 
Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan 

Ekonomi Moneter. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 
 
Melitz, J. And M. Pardue. 1973. The Demand and Supply of Commercial Bank 

Loans. Journal of Money, Credit, and Banking. Vol.5. (No.17) 
 
Mukhlis, Imam. 2011 Penyaluran Kredit Bank ditinjau dari Jumlah Dana Pihak 

Ketiga dan Tingkat Non Performing Loans pada BRI 2000-2009, Jurnal 
Keuangan dan Perbankan, Vol.15, (No.1). 

 
Nuryakin, Chaikal dan Perry Warjiyo. 2006. Perilaku Penawaran Kredit bank di 

Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001 – Juli 2005. 
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol.9, (No.2). 

 
Pasha, Ri’fat. 2009. Analisis Penawaran dan Permintaan Kredit Serta Identifikasi 

Peluang Ekspansi Pembiyaan Kredit Sektoral di Wilayah Kerja KBI 
Malang. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.13 (No 1).  

 
Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada. 
 
Pratiwi, Dian dan Norita. 2013. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing 

Loan, Loan to Deposit Ratio, dan Suku bunga terhadap Penawaran Kredit 
Pada Bank Umum Studi Kasus Pada PT Bank Riau Kepri Cabang 
Selatpajang Tahun 2007-2012. Jurnal Manajemen Indonesia. Vol.12, 
(No.4). 

 
Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti. 2010. Determinasi Penyaluran Kredit 

Bank Umum di Indonesia periode 2006-2009. Jurnal Keuangan dan 
Perbankan. Vol.14, (No 3). 

 
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta 
 
Suharyati, Gemi. 2013. Pengaruh Krisis Keuangan Global terhadap Pembiayaan 

UMKM pada Bank Jateng Cabang Wonogiri: Faktor Permintaan dan 
Penawaran Kredit. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

 
Sukirno, Sadono, 2003. Pengantar Makro Ekonomi, Edisi Kedua. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 
 
Samuelson, Paul. A. & Nordhaus D. William. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta: 

PT. Media Global Edukasi. 
 

http://mpi-update.com/kecuali-btn-tiga-bank-ini-bca-bni-mandiri-penyalur-kpr-terbesar/
http://mpi-update.com/kecuali-btn-tiga-bank-ini-bca-bni-mandiri-penyalur-kpr-terbesar/


99 

 

 

Shahini, Iris. 2014. The Impact og Economic Growth in Housing Loan Demand in 
Albania. European Scientific Journal. Vol.10 (No.19). ISSN 1857-7881. 
Vol.2. (No.5). 

 
Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 
 
Widarjono, Agus. 2013. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN. 
 
Wkipedia.2016. Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Cara Pengukuran. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi. Diakses pada tanggal 
5 Februari 2016.  

 
 
  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi


100 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1: Data Penelitian Permintaan KPR 

DATE demand Inf PE SBDK 
Dummy 

ltv 

2008 Q1 16.2690 8.17% 6.20% 14.30% 0 

 
Q2 16.4058 11.03% 6.30% 14.30% 0 

 
Q3 16.5546 12.14% 6.25% 14.30% 0 

 
Q4 16.6367 11.06% 5.27% 14.30% 0 

2009 Q1 16.6579 7.92% 4.60% 13.75% 0 

 
Q2 16.7219 3.65% 4.37% 13.75% 0 

 
Q3 16.7795 2.83% 4.31% 13.50% 0 

 
Q4 16.8163 2.78% 4.58% 13.50% 0 

2010 Q1 17.3995 3.43% 5.99% 13.50% 0 

 
Q2 17.5000 5.05% 6.29% 12.05% 0 

 
Q3 17.5203 5.80% 5.81% 12.05% 0 

 
Q4 17.6609 6.96% 6.81% 12.05% 0 

2011 Q1 17.6905 6.65% 6.45% 11.08% 0 

 
Q2 17.7365 5.54% 6.52% 11.08% 0 

 
Q3 17.7781 4.61% 6.49% 11.08% 0 

 
Q4 17.8325 3.79% 6.50% 11.08% 0 

2012 Q1 17.8763 3.97% 6.30% 10.75% 0 

 
Q2 17.9228 4.53% 6.40% 10.45% 0 

 
Q3 17.9972 4.31% 6.17% 10.45% 0 

 
Q4 18.0563 4.30% 6.10% 10.45% 1 

2013 Q1 18.1003 5.90% 6.00% 10.45% 1 

 
Q2 18.1650 5.90% 5.80% 10.45% 1 

 
Q3 18.2169 8.40% 5.60% 11.00% 1 

 
Q4 18.2615 8.38% 5.70% 11.00% 1 

2014 Q1 18.2785 7.32% 5.14% 11.50% 1 

 
Q2 18.3168 6.70% 5.03% 11.50% 1 

 
Q3 18.3360 4.53% 4.90% 11.50% 1 

 
Q4 18.3920 8.40% 5.00% 11.50% 1 

2015 Q1 18.4244 6.65% 4.73% 11.50% 1 

 
Q2 18.4797 5.90% 4.66% 11.50% 1 

 
Q3 18.5192 4.30% 4.74% 11.50% 1 

 
Q4 18.5630 3.30% 5.04% 11.50% 1 
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Lampiran 2: Data Penelitian Penawaran KPR 

DATE supply CAR DPK NPL SBDK 

2008 Q1 16.9747 20.54% 17.0127 3.40% 14.30% 

 
Q2 17.0807 20.21% 17.0849 3.64% 14.30% 

 
Q3 17.2191 16.85% 17.1476 3.23% 14.30% 

 
Q4 17.2818 16.14% 17.2639 2.66% 14.30% 

2009 Q1 17.3284 16.68% 17.2888 3.36% 13.75% 

 
Q2 17.3932 15.78% 17.3230 3.39% 13.75% 

 
Q3 17.4558 15.00% 17.3335 3.36% 13.50% 

 
Q4 17.5221 21.75% 17.4778 2.75% 13.50% 

2010 Q1 17.5288 20.20% 17.4375 3.28% 13.50% 

 
Q2 17.5998 18.71% 17.4650 3.43% 12.05% 

 
Q3 17.6563 16.99% 17.5390 3.47% 12.05% 

 
Q4 17.7012 16.74% 17.6295 2.66% 12.05% 

2011 Q1 17.7346 17.13% 17.6467 3.39% 11.08% 

 
Q2 17.7864 15.85% 17.6921 3.78% 11.08% 

 
Q3 17.8314 15.46% 17.7340 3.46% 11.08% 

 
Q4 17.8988 15.03% 17.8871 2.23% 11.08% 

2012 Q1 17.9431 16.89% 17.9215 2.22% 10.75% 

 
Q2 18.0224 15.59% 17.9491 2.42% 10.45% 

 
Q3 18.0816 15.22% 17.9984 2.51% 10.45% 

 
Q4 18.1385 17.69% 18.1434 3.12% 10.45% 

2013 Q1 18.1871 17.40% 18.2068 3.83% 10.45% 

 
Q2 18.2523 16.36% 18.1527 3.65% 10.45% 

 
Q3 18.3052 16.05% 18.2324 3.81% 11.00% 

 
Q4 18.3415 15.62% 18.3247 3.04% 11.00% 

2014 Q1 18.3638 15.75% 18.3699 3.57% 11.50% 

 
Q2 18.3985 15.03% 18.3720 3.83% 11.50% 

 
Q3 18.4346 14.33% 18.3988 3.63% 11.50% 

 
Q4 18.4815 14.64% 18.4134 2.76% 11.50% 

2015 Q1 18.5205 15.05% 18.4402 3.47% 11.50% 

 
Q2 18.5687 14.78% 18.4882 3.37% 11.50% 

 
Q3 18.6119 15.78% 18.5684 3.18% 11.50% 

 
Q4 18.6654 16.97% 18.5933 2.11% 11.50% 
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Lampiran 3: Hasil Unit Root derajat Level 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  
Series: LYD, INF, DUMMY_LTV, PE, SBDK, LYS, CAR, LDPK, 
        NPL   
Date: 08/02/16   Time: 23:35  
Sample: 2008Q1 2015Q4  
Exogenous variables: Individual effects 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Total (balanced) observations: 279 
Cross-sections included: 9  
    
    Method Statistic Prob.** 

PP - Fisher Chi-square  32.8100  0.0176 
PP - Choi Z-stat -2.40272  0.0081 
    
    ** Probabilities for Fisher tests are computed using an 
        asymptotic Chi-square distribution. All other tests 
        assume asymptotic normality. 

    
Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED 
    
        

Series Prob. Bandwidth Obs 

LYD  0.1712  2.0  31 
INF  0.2352  3.0  31 

DUMMY_LTV  0.8081  0.0  31 
PE  0.3373  3.0  31 

SBDK  0.3748  4.0  31 
LYS  0.0252  0.0  31 
CAR  0.0195  0.0  31 
LDPK  0.3357  14.0  31 
NPL  0.1103  9.0  31 
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Lampiran 4: Hasil derajat integrasi 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  
Series: LYD, INF, DUMMY_LTV, PE, SBDK, LYS, CAR, LDPK, 
        NPL   
Date: 08/02/16   Time: 23:35  
Sample: 2008Q1 2015Q4  
Exogenous variables: Individual effects 
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
Total (balanced) observations: 270 
Cross-sections included: 9  
    
    Method Statistic Prob.** 

PP - Fisher Chi-square  181.437  0.0000 
PP - Choi Z-stat -11.5598  0.0000 
    
    ** Probabilities for Fisher tests are computed using an 
        asymptotic Chi-square distribution. All other tests 
        assume asymptotic normality. 
    
Intermediate Phillips-Perron test results D(UNTITLED) 
    
        

Series Prob. Bandwidth Obs 

D(LYD)  0.0002  2.0  30 
D(INF)  0.0010  2.0  30 

D(DUMMY_LTV)  0.0001  2.0  30 
D(PE)  0.0008  2.0  30 

D(SBDK)  0.0001  4.0  30 
D(LYS)  0.0032  5.0  30 
D(CAR)  0.0000  5.0  30 
D(LDPK)  0.0000  26.0  30 
D(NPL)  0.0000  26.0  30 
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Lampiran 5: Hasil reduced form pada Persamaan I 

Dependent Variable: LYD   
Method: Least Squares   
Date: 08/02/16   Time: 23:37   
Sample: 2008Q1 2015Q4   
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF -0.018319 0.013947 -1.313473 0.2014 

DUMMY_LTV -0.328083 0.150391 -2.181539 0.0392 
PE 0.181174 0.058222 3.111783 0.0048 

SBDK 0.008202 0.049665 0.165154 0.8702 
CAR -0.011877 0.017308 -0.686241 0.4991 
LDPK 1.731865 0.199443 8.683498 0.0000 
NPL 0.154164 0.055146 2.795556 0.0100 

C -14.41550 4.172918 -3.454538 0.0021 
     
     R-squared 0.979741     Mean dependent var 17.68330 

Adjusted R-squared 0.973832     S.D. dependent var 0.705240 
S.E. of regression 0.114083     Akaike info criterion 1.291463 
Sum squared resid 0.312358     Schwarz criterion 0.925029 
Log likelihood 28.66341     Hannan-Quinn criter. -1.17000 
F-statistic 165.8084     Durbin-Watson stat 1.025315 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Lampiran 6: Hasil raduced form pada Persamaan II 

Dependent Variable: LYS   
Method: Least Squares   
Date: 08/02/16   Time: 23:41   
Sample: 2008Q1 2015Q4   
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     INF -0.002888 0.005050 -0.571859 0.5727 

DUMMY_LTV -0.081443 0.054454 -1.495628 0.1478 
PE -0.010049 0.021081 -0.476700 0.6379 

SBDK -0.002667 0.017983 -0.148313 0.8833 
CAR -0.004897 0.006267 -0.781382 0.4422 
LDPK 1.045041 0.072215 14.47128 0.0000 
NPL 0.029098 0.019967 1.457257 0.1580 

C -0.621318 1.510940 -0.411213 0.6846 
     
     R-squared 0.994425     Mean dependent var 17.91593 

Adjusted R-squared 0.992799     S.D. dependent var 0.486772 
S.E. of regression 0.041307     Akaike info criterion 3.323231 
Sum squared resid 0.040951     Schwarz criterion 2.956797 
Log likelihood 61.17169     Hannan-Quinn criter. 3.201768 
F-statistic 611.5488     Durbin-Watson stat 1.333135 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 7: Hasil uji Simultan dengan Hausman dari Persamaan I 

Dependent Variable: LYD   
Method: Least Squares   
Date: 08/02/16   Time: 23:43   
Sample: 2008Q1 2015Q4   
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LYS_0 1.475201 0.121102 12.18144 0.0000 

INF -0.010039 0.009232 -1.087402 0.2872 
DUMMY_LTV -0.077605 0.080084 -0.969039 0.3418 

PE 0.167329 0.039569 4.228809 0.0003 
SBDK -0.023407 0.035197 -0.665010 0.5121 

RESIDYS 2.021173 0.444622 4.545821 0.0001 
C -9.315323 2.605950 -3.574636 0.0015 
     
     R-squared 0.986873     Mean dependent var 17.68330 

Adjusted R-squared 0.983723     S.D. dependent var 0.705240 
S.E. of regression 0.089976     Akaike info criterion 1.787916 
Sum squared resid 0.202390     Schwarz criterion 1.467286 
Log likelihood 35.60665     Hannan-Quinn criter. 1.681636 
F-statistic 313.2531     Durbin-Watson stat 1.147906 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Lampiran 8: Hasil uji Simultan dengan Hausman dari Persamaan II 

Dependent Variable: LYS   
Method: Least Squares   
Date: 08/02/16   Time: 23:45   
Sample: 2008Q1 2015Q4   
Included observations: 32   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LYD_0 0.071467 0.067470 1.059249 0.2996 

CAR -0.007715 0.003967 -1.944503 0.0632 
LDPK 0.884736 0.073089 12.10496 0.0000 
NPL 0.003842 0.012151 0.316200 0.7545 

SBDK 0.002494 0.013318 0.187299 0.8529 
RESIDYD 0.264985 0.060310 4.393759 0.0002 

C 0.936547 0.454479 2.060704 0.0499 
     
     R-squared 0.996133     Mean dependent var 17.91593 

Adjusted R-squared 0.995205     S.D. dependent var 0.486772 
S.E. of regression 0.033706     Akaike info criterion 3.751618 
Sum squared resid 0.028403     Schwarz criterion 3.430989 
Log likelihood 67.02589     Hannan-Quinn criter. 3.645339 
F-statistic 1073.384     Durbin-Watson stat 1.435262 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 9: Hasil Uji Two Stage Least Squares 

System: SIMULTAN   
Estimation Method: Two-Stage Least Squares  
Date: 08/02/16   Time: 23:49   
Sample: 2008Q1 2015Q4   
Included observations: 32   
Total system (balanced) observations 64  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -9.315321 2.631255 -3.540257 0.0009 

C(2) 1.475202 0.122278 12.06429 0.0000 
C(3) -0.010038 0.009322 -1.076858 0.2865 
C(4) -0.077608 0.080862 -0.959758 0.3416 
C(5) 0.167328 0.039953 4.188099 0.0001 
C(6) -0.023408 0.035539 -0.658641 0.5130 
C(7) 0.936545 0.529533 1.768626 0.0828 
C(8) 0.071466 0.078612 0.909100 0.3675 
C(9) -0.007715 0.004623 -1.668903 0.1011 
C(10) 0.884738 0.085158 10.38936 0.0000 
C(11) 0.003842 0.014157 0.271381 0.7872 
C(12) 0.002494 0.015517 0.160738 0.8729 

     
     Determinant residual covariance 8.20E-06   
     
          

Equation: 
LYD=C(1)+C(2)*LYS+C(3)*INF+C(4)*DUMMY_LTV+C(5)*PE+C(6) 
        *SBDK     
Instruments: C INF DUMMY_LTV PE SBDK CAR LDPK NPL 
Observations: 32   

R-squared 0.986082     Mean dependent var 17.68330 
Adjusted R-squared 0.983405     S.D. dependent var 0.705240 
S.E. of regression 0.090850     Sum squared resid 0.214594 
Durbin-Watson stat 0.972313    

     
Equation: 
LYS=C(7)+C(8)*LYD+C(9)*CAR+C(10)*LDPK+C(11)*NPL+C(12) 
        *SBDK     
Instruments: C INF DUMMY_LTV PE SBDK CAR LDPK NPL 
Observations: 32   

R-squared 0.994541     Mean dependent var 17.91593 
Adjusted R-squared 0.993491     S.D. dependent var 0.486772 
S.E. of regression 0.039273     Sum squared resid 0.040101 
Durbin-Watson stat 1.046250    

     
      

 


