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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Berdasarkan Bank Indonesia, industri properti Indonesia tahun 2011 terus 

menunjukkan tren meningkat terutama pada sektor konsumsi yang didominasi 

oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) mencapai 33.12% (yoy). Pertumbuhan 

kredit tersebut berada di atas pertumbuhan kredit agregat sebesar 24.4% (yoy). 

Kredit sektor properti mengalami kenaikan selama kurun waktu 2012 hingga 2013 

dan mengalami pertumbuhan sangat tinggi untuk kredit segmen flat dan 

apartemen. Kredit kepemilikan flat dan apartemen tumbuh sebesar 87.4% pada 

Mei 2013 dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012. Pertumbuhan kredit 

perumahaan mencapai 16.69% pada Januari 2011 dan tumbuh sebesar 14.26% 

pada Mei 2013. Pada tahun 2010, penjualan properti di Indonesia mengalami 

peningkatan yang cukup baik, terjadi peningkatan permintaan pada sektor properti 

residensial dan diiringi dengan peningkatan penjualan pada sektor tersebut (Bank 

Indonesia 2014). Kondisi pertumbuhan kredit di atas menjadi pemicu bagi Bank 

Indonesia untuk waspada terhadap pengalaman Amerika Serikat. Harga properti 

perumahan di Amerika Serikat mengalami kenaikan tajam dari tahun 1998 hingga 

memasuki tahun 2006. Laju pertumbuhan kredit sejak itu mencapai 12.5% per 

tahun selama kurun waktu delapan tahun. Selain itu, krisis keuangan global yang 

terjadi tahun 2008 menyebabkan jatuhnya industri properti di negara berkuasa 

Amerika Serikat, serta pada wilayah Asia (Bisnis Indonesia 2010).  

Negara Indonesia juga terkena dampak krisis keuangan global sehingga 

beberapa perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia mengalami 

kebangkrutan. Krisis tersebut terjadi karena adanya pemberian atau penyaluran 

kredit perumahan kepada debitur yang tidak kredibel (subprime mortgage) 

sehingga berimplikasi terjadinya gelembung properti di Amerika Serikat. Bank 

Indonesia mengantisipasi pertumbuhan harga properti Indonesia yang merupakan 

salah satu tertinggi di dunia dan dapat berujung pada permasalahan terjadinya 

gelembung (bubble) harga properti di Indonesia dengan menerbitkan kebijakan 

loan to value bagi kredit perumahan (KPR) dan apartemen (KPA). Angka rasio 

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

pemberian kredit maksimal sebesar 70% dari agunan dan besar uang muka 

maksimal yang ditanggung oleh debitur sebesar 30%. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pembayaran. Berdasarkan survei 

perkembangan properti komersial Bank Indonesia tahun 2011, fasilitas kredit 

perumahan tetap menjadi pilihan utama konsumen dalam transaksi properti. 

Responden sebagian besar masih memilih KPR (77.23%) sebagai fasilitas utama 

dalam melakukan transaksi pembelian properti residential, sementara sisanya 

menggunakan skema tunai (14.13%) dan pembelian secara tunai (8.64%).  

Keputusan dalam berinvestasi dipengaruhi oleh karakteristik emiten dan 

keunikan secara individu. Keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap nilai 

keuangan perusahaan yang terefleksi pada harga dan return saham perusahaan 

yang diperdagangkan di bursa. Pergerakan harga dan return saham di Bursa Efek 

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Gambar 1 

dibawah memperlihatkan fluktuasi harga dan return saham yang sangat tinggi. 
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Pergerakan harga saham sub sektor properti dan real estate mencapai nilai 

tertinggi pada pertengahan tahun 2011 dan mulai terus menurun hingga 2014. 

Pada tahun 2010 hingga pertengahan 2011, harga dan return saham  properti 

kapitalisasi pasar besar mengalami kenaikan cukup tajam, pada awal 2010 harga 

dan return saham berturut-turut mencapai harga Rp1,484 dan 0.2996 poin, 

kemudian harga dan return saham turun drastis memasuki tahun 2011 berturut-

turut pada level Rp1,134 dan -0.9611 poin. Setelah mengalami penurunan, harga 

dan return saham kembali bangkit, hal ini dapat dilihat ketika memasuki tahun 

2012, dimana harga dan return saham pada harga Rp720 dan 7%.  

 

 
Sumber: Yahoo Finance diolah, 2015 

Gambar 1  Pergerakan harga dan return saham sub sektor properti dan real estate 

periode 2010-2014 

 

Fluktuasi naik turunnya harga saham dicerminkan oleh volatilitas. Saham 

properti dikenal memiliki volatilitas yang tinggi beserta sektor perbankan 

dibandingkan dengan sektor lainnya. Volatilitas merupakan pengukuran statistik 

untuk fluktuasi return suatu komoditas selama periode tertentu (Firmansyah 

2006). Beberapa pendapat menyamakan volatilitas dengan resiko. Adanya 

volatilitas (fluktuasi harga) saham mengakibatkan variabilitas return di seputar 

return normal yang ditunjukkan varian return. Tingkat volatilitas yang tinggi 

akan meningkatkan ketidakpastiaan dari return saham yang dapat diperoleh 

(Nastiti dan Suharsono 2012) atau kemungkinan return atau risk yang didapat 

tinggi (Christianti 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa mengetahui volatilitas 

return saham sangat penting. Tingkat volatilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang memberikan 

guncangan terhadap volatilitas return terkait kinerja perusahaan (Maskur 2009).  

Investor melakukan analisis sebelum membeli saham sehingga memerlukan 

informasi seperti informasi yang tersedia di publik. Adanya informasi yang 

dipublikasikan merubah opini dan ekspetasi investor yang terlihat dari reaksi 

pasar yang salah satunya adalah volume perdangangan yang akan menggerakkan 

harga saham. Informasi tersebut memiliki nilai bagi investor jika keberadaan 

informasi dapat menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar modal, dan 

transaksi tersebut tercermin melalui perubahan harga saham dan volume 
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perdagangan saham. Sehingga, relevansi dan kegunaan suatu informasi dapat 

disimpulkan dengan mempelajari pengaruh informasi terhadap perubahan harga 

saham dan volume perdagangan di pasar modal. Ekspetasi dari investor tercermin 

dalam volume perdagangan yang akan menggerakkan harga dan return saham. 

 

 
Sumber: Yahoo Finance, 2015 

Gambar 2  Pergerakan volume perdagangan saham sub sektor properti dan real 

estate periode 2010-2014 

 

Gambar 2 menunjukkan aktivitas kegiatan perdagangan di pasar saham yang 

ditunjukkan oleh pergerakan volume perdagangan. Pergerakan volume 

perdagangan pada tahun 2010 memiliki fluktuasi yang tinggi, kemudian 

berkurang fluktuasinya memasuki tahun 2011. Kenaikan harga saham diiringi 

dengan kenaikan volume untuk menunjukkan antusias dari perilaku pasar. 

Sehingga, perkembangan harga dan volume perdagangan di pasar modal 

merupakan indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar atau investor. 

Kenaikan volume perdagangan saham dapat menambah informasi bagi investor 

secara berkelanjutan dalam periode perdagangan. Hal ini menunjukkan volume 

perdagangan saham dalam jumlah kecil menyebabkan jatuhnya harga saham. 

Minat dan permintaan saham yang tinggi akan mendorong kenaikan harga saham. 

Harga saham yang menurun akan mengurangi minat investor untuk membeli 

saham karena harga saham yang rendah diartikan kinerja perusahaan kurang baik.  

Pada pasar yang belum efisien, perubahan harga belum mencerminkan 

informasi yang ada sehingga diamati reaksi pasar modal melalui pergerakan 

volume perdagangan pada pasar modal. Penelitian Chan dan Fong (2000) 

mengemukakan adanya pengaruh volume perdagangan yang bersifat positif 

terhadap volatilitas return walaupun di penelitian lain menyatakan tidak adanya 

pengaruh volume perdagangan terhadap volatilitas return, dimana volume 

perdagangan yang tinggi tidak menjamin volatilitas yang tinggi juga atau 

sebaliknya. Hubungan antara volume perdagangan dan volatilitas return 

dipengaruhi oleh informasi yang menyebabkan terjadinya hubungan positif antara 

keduanya. Volatilitas return saham terjadi karena adanya perdagangan. 

Perdagangan terjadi karena adanya opini terhadap nilai yang diharapkan dari 
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sekuritas dengan informasi yang sama. Volume perdagangan mendorong harga 

berfluktuasi dari satu kejadian ke kejadian lainnya, tergantung pada informasi 

yang diterima dan diinterpretasikan oleh investor.  

Ada beberapa variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi tingginya 

return saham yang terjadi pada harga saham properti tersebut. Beberapa variabel 

tersebut sulit disimpulkan variabel apa yang berpengaruh paling dominan pada 

return saham. Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan berbagai 

variabel makroekonomi seperti peningkatan suku bunga dan inflasi (Mardiyati dan 

Rosalina 2013), jumlah uang beredar (Dritsaki dan Dritsaki 2003), nilai tukar 

rupiah (Zan et al. 2003), dan harga minyak dunia (Witjaksono 2010). Return 

saham dipengaruhi oleh variabel makroekonomi yang berada diluar perusahaan 

dan mempengaruhi naik turunnya kinerja perusahaan baik secara langsung atau 

tidak (Rakasetya et al. 2013). Sektor properti dan real estate juga dipengaruhi oleh 

kondisi makroekonomi selain dilihat dari volatilitas return saham yang tinggi. 

Variabel makro mengalami fluktuasi di setiap periodenya sehingga berpengaruh 

terhadap kegiatan investasi. Jika kondisi variabel makroekonomi mengalami 

perubahan baik penurunan atau peningkatan maka akan merefleksikan return 

saham yang berubah ke arah positif atau negatif.   

Perumusan Masalah 
 

Bank Indonesia membuat kebijakan loan to value untuk tujuan memperkuat 

ketahanan sistem keuangan dengan lebih mengedepankan kewaspadaan sehingga 

dapat memberikan dampak yang positif bagi terjaganya stabilitas sistem 

keuangan. Kebijakan ini dikeluarkan Pemerintah juga untuk menjaga agar 

pertumbuhan KPR tidak terlalu cepat yang dapat menimbulkan masalah harga, 

mengingat tingginya permintaan masyarakat akan perumahan tidak diimbangi 

oleh penawaran. Kebijakan loan to value berisi aturan tentang pembelian rumah 

kedua dan kenaikan uang muka pembelian rumah. Dalam ketentuan loan to value 

Jilid I, rumah kedua diberikan fasilitas kredit maksimal oleh bank sebesar 70% 

dari harga rumah dan maksimal 60% untuk rumah ketiga. Ketentuan loan to value 

dipertajam dengan lanjutan kebijakan Jilid II, kredit kepemilikan rumah (KPR) 

dan kredit kepemilikan apartemen (KPA) tipe rumah kedua maksimal 60% dan 

rumah ketiga maksimal 50%. Berdasarkan Bank Indonesia (2014), penurunan 

kinerja properti terkait dengan melemahnya penjualan properti komersial sebagai 

dampak dari penerapan kebijakan loan to value, serta kenaikan suku bunga 

perbankan. Kebijakan juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam 

volume penjualan unit rumah yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan, 

harga saham serta ekspetasi para investor terhadap saham properti dan real estate 

(Bei dan Shofwan 2015). Kinerja tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan 

properti yang akan berdampak pada perubahan return saham sektor properti. Daya 

beli konsumen menurun akibat meningkatnya pembayaran uang muka.  

Penetapan kebijakan loan to value berpengaruh terhadap perusahaan 

pengembang (developer atau emiten), bank (kreditur) dan pembeli (Debitur).  

Penurunan penjualan akan memberikan efek pada sektor properti dan real estate 

sebagai pihak yang penyedia. Salah satu pengembang terbesar di Jakarta tidak 

mencapai target penjualan pada tahun 2013. Pihak pembeli saham menginginkan 

kenaikan return saham setelah pembelian saham dan pihak penjual saham 
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menghendaki penurunan return saham setelah penjualan saham. Tujuan yang 

berbeda dari kedua pihak melatarbelakangi terjadinya fluktuasi return saham. 

Selain itu, tipe investor yang berbeda dalam menilai return dan risk yang 

mengarah pada pemilihan saham berdasarkan kelompok kapitalisasi yang berbeda 

yaitu besar, menengah dan kecil. Kapitalisasi pasar merupakan nilai dari saham 

perusahaan yang beredar di pasar dan menunjukkan potensi pertumbuhan 

perusahaan yang bagus dengan resiko rendah (Thobarry 2009). Saham yang 

memiliki nilai kapitalisasi pasar besar dijadikan sasaran oleh investor untuk 

investasi jangka panjang.  

Nilai return kelompok kapitalisasi pasar besar yang ditunjukkan Gambar 3 

memperlihatkan fluktuasi yang tinggi dimana mencapai nilai tertinggi pada 

pertengahan tahun 2011 dan mulai terus menurun hingga 2014. Pada tahun 2010 

hingga pertengahan 2011, return kelompok kapitalisasi pasar besar mengalami 

kenaikan cukup tajam, pada awal 2010 return kelompok kapitalisasi pasar besar 

mencapai 48%, kemudian return kelompok kapitalisasi pasar besar menurun 

drastis memasuki tahun 2011 sebesar 22%. Nilai return kelompok kapitalisasi 

menengah dengan fluktuasi yang tinggi dimana mencapai nilai tertinggi pada 

pertengahan tahun 2012 kemudian menurun hingga 2014. Return kelompok 

kapitalisasi pasar menengah mencapai nilai terendahnya ketika memasuki tahun 

2014 menurun sebesar 24%, selanjutnya diikuti kenaikan hingga dicapai nilai 

sebesar 12%. Pada tahun 2013, kebijakan loan to value diperbarui oleh Bank 

Indonesia yang dikenal dengan loan to value Jilid II. Saham properti pada 

kelompok kapitalisasi pasar kecil memperlihatkan nilai return kelompok 

kapitalisasi pasar kecil yang fluktuasinya mengalami penurunan cukup tinggi pada 

pertengahan tahun 2011. Selanjutnya, nilai return kelompok kapitalisasi pasar 

kecil kembali mengalami kenaikan sepanjang 2011 dan stabil hingga memasuki 

tahun 2013. Masing-masing kelompok memiliki pergerakan return saham yang 

berbeda oleh karena perbedaan karakter dalam merespon adanya perubahaan.  

 

 
Sumber: Yahoo Finance, 2015 

Gambar 3 Return saham sub sektor properti dan real estate pada kelompok 

kapitalisasi pasar berbeda periode 2010-2014 
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Return saham kelompok kapitalisasi pasar besar dan kecil mengalami naik 

dan turun yang berfluktuatif perubahannya. Pada tahun 2011, return saham 

kapitalisasi pasar kecil mengalami kenaikan return tertinggi dan penurunan return 

terendah, kemudian kembali mengalami penurunan drastis pada tahun 2013. 

Kenaikan tertinggi saham kapitalisasi pasar besar terjadi pada pertengahan tahun 

2011 dimana terdapat peristiwa. Sedangkan, return saham kapitalisasi pasar 

menengah mengalami naik dan turun yang relatif stabil selama tahun 2010 hingga 

2014. Perubahan yang besar pada tahun 2011 dapat disebabkan oleh beberapa 

peristiwa, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada Oktober 

2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki 

kinerja pemerintah yang dikenal sebagai reshuffle kabinet gotong royong. 

Kebijakan ini tidak bersifat sensasional tetapi memiliki peranan bagi pertumbuhan 

ekonomi dan return investasi. Wacana perombakan kabinet merupakan hasil 

evaluasi kabinet tahun 2010 yang dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Reshuffle kabinet tidak 

menimbulkan intervensi pasar modal secara langsung, tetapi peristiwa ini menjadi 

salah satu informasi yang digunakan oleh pelaku pasar modal untuk memprediksi 

ekonomi ke depan yang akan menentukan return yang diharapkan. Kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah umumnya dapat mempengaruhi return saham 

yang dihasilkan oleh investor (Hanaswati 2011).  

Perekonomian dunia di tahun 2011 mengalami perlambatan dikarenakan oleh 

ketidakpastian pemulihan ekonomi dan pasar keuangan internasional di Eropa dan 

Amerika, tetapi mengalami pertumbuhan nasional baik, stabil dan kondusif. 

Badan pemerintah internasional (Fitch Ratings and Moody’s) kembali menaikkan 

peringkat Indonesia di mata investor global masuk ke zona aman berinvestasi 

(investment grade) sehingga mendorong arus masuknya penanaman modal asing. 

Peningkatan tersebut ditandai dengan meningkatnya produk domestik bruto 

menjadi 6.5%, penurunan tingkat inflasi menjadi 3.79%, stabilnya nilai tukar 

rupiah terhadap USD di kisaran Rp9,068, dan menurunnya suku bunga ke level 

6%. Semua faktor tersebut memberikan efek positif bagi industri properti. 

Pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi dan ekspor yang menempatkan 

ekonomi Indonesia secara relatif tetap berada pada posisi yang baik dalam 

menghadapi guncangan dari luar. Pada tahun 2010, terdapat peristiwa pergantian 

posisi menteri keuangan Sri Mulyani oleh Agus Dermawan Wintarto pada tanggal 

19 Mei. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional yang baik membawa dampak 

positif berupa meningkatnya return saham properti Indonesia pada tahun 2010.  

Stabilitas politik dan tingkat inflasi yang rendah serta tingkat suku bunga 

yang cenderung menurun selama tahun 2012 telah mampu menciptakan iklim 

usaha yang kondusif bagi sektor properti. Kondisi yang kondusif tersebut 

diindikasikan dengan pertumbuhan properti pada tahun 2012 yang meningkat 

cukup signifikan yang dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, politik dan keamanan yang cukup stabil, dan likuiditas perbankan yang 

cukup baik. Perekonomian nasional pada tahun 2013 lebih bergejolak dibanding 

tahun sebelumnya disebabkan oleh fenomena menurunnya harga komoditas-

komoditas secara drastis yang menjadi andalan ekspor Indonesia, diikuti ancaman 

pembengkakan defisit transaksi berjalan, keluarnya dana asing dari pasar modal 

dan pelemahan nilai tukar Rupiah secara cukup signifikan. Hal ini mengarahkan 

Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate dari 5.75% di awal tahun menjadi 7.50% 
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di akhir tahun. Penerapan kebijakan uang ketat bersamaan dengan regulasi baru 

atas KPR dapat meredam laju pertumbuhan industri properti. Dalam jangka 

panjang, kebijakan ini dapat meningkatkan kondisi industri properti ke arah yang 

lebih baik. Bank Indonesia juga kembali memperketat syarat pembelian rumah 

dengan kredit bank pada bulan September 2013.  

Pergerakan return saham berhubungan dengan pergerakan pasar dimana jika 

pasar bergerak naik, dalam arti permintaan terhadap saham meningkat, maka 

return saham di pasar mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika pasar bergerak turun, 

maka return saham mengalami penurunan. Pergerakan return saham juga dapat 

dipengaruhi banyak faktor baik dari luar atau dari dalam lingkungannya sehingga 

dilakukan penelitian untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi pergerakan 

return tersebut. Perekonomian Indonesia menjadi salah satu kondisi yang 

berperan dalam perubahan return saham. Nilai tukar yang melemah, kenaikan 

suku bunga, peningkatan inflasi, kenaikan harga minyak dunia serta jumlah uang 

yang beredar merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dapat 

mempengaruhi return saham. Selain itu, periode pengamatan dari 2010 hingga 

2014 terdapat penerapan kebijakan loan to value yang ikut serta mempengaruhi 

return sub sektor properti dan real estate. Saham properti dikemukakan memiliki 

sensitiitas tinggi terhadap perubahan kondisi makro (Meta 2005). Berdasarkan 

penjabaran yang telah dikemukakan di atas dan latar belakang dilakukannya 

penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana volatilitas return sub sektor properti dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2014? 

2. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi dan kebijakan loan to value 

terhadap return sub sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2010 sampai dengan 2014? 

 

Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini didasarkan dari perumusan masalah penelitian dengan 

melihat pergerakan return dan volume perdagangan yang mengarah kepada 

volatilitas return serta adanya kebijakan loan to value dan variabel makroekonomi 

yang juga mempengaruhi return saham sub sektor properti dan real estate di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2014. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Menganalisis volatilitas return sub sektor properti dan real estate di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2010 sampai dengan 2014. 

2. Menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan kebijakan loan to value 

terhadap return sub sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2010 sampai dengan 2014. 

 

Manfaat Penelitian 
 

Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat memberikan 

manfaat meliputi: 

1. Bagi investor, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk pemilihan 

emiten di sub sektor properti dan real estate berdasarkan kelompok 

kapitalisasi yang berbeda, serta mengetahui volatilitas return sub sektor 
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properti dan real estate. Selain itu, investor dapat mengetahui variabel 

makroekonomi yang berperan mempengaruhi return sub sektor properti dan 

real estate, serta hubungannya dengan kapitalisasi pasar saham tersebut.  

2. Bagi pembuat kebijakan (regulator), dapat menjadi masukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan efektivitas dari adanya kebijakan 

loan to value yang diterapkan oleh Bank Indonesia terhadap return sub sektor 

properti dan real estate.  

3. Bagi akademisi, dapat menjadi nilai tambah bagi penelitian selanjutnya 

dengan menggunakan alat percobaan tambahan dan sektor yang berbeda, dan 

menambahkan variabel lain yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi 

pembaca.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian difokuskan pada sub sektor properti dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2010 hingga 2014 untuk melihat 

pengaruh kebijakan loan to value yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Pasar 

saham di Bursa Efek Indonesia yang difokuskan pada pada sub sektor properti dan 

real estat yang bergerak pada bidang perumahan dan apartemen. Emiten 

dikelompokkan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar menjadi tiga kelompok yaitu 

besar, menengah dan kecil. Volume perdagangan bukan merupakan lingkup yang 

dianalisis dan dikaji dalam penelitian ini.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui volatilitas return dan variabel 

makroekonomi yang mempengaruhi return sub sektor properti dan real estate 

pada periode adanya kebijakan loan to value yang diterapkan Bank Indonesia. 

Beberapa teori yang mendukung untuk melakukan analisis baik pada volatilitas 

return maupun pengaruh variabel makroekonomi dan kebijakan loan to value 

pada return saham untuk sub sektor properti dan real estate adalah sebagai 

berikut: 

 

Kebijakan Loan to Value 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) menjadi salah satu sektor yang 

memberikan pengaruh dominan dalam perkreditan di Indonesia. Minat masyarakat 

yang tinggi akan properti baik untuk keperluan pribadi atau investasi menjadikan 

KPR sebagai penghasil kredit terbesar dalam kredit konsumsi (Bank Indonesia 

2014). Besarnya pengaruh yang diberikan KPR memiliki pengaruh dominan 

terhadap penghasilan perbankan yang berasal dari sektor perkreditan. Kebijakan 

tentang loan to value (LTV) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

No.14/10/DPNP memiliki dampak positif dan negatif terhadap harga saham 

(Sutanto dan Jeanner 2012). Besarnya loan to value  yang ditetapkan oleh Surat 
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