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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Krisis perumahan (subprime crisis) yang terjadi di Amerika Serikat tahun 

2007/2008 merupakan bukti nyata akan peran besar sektor perumahan dalam 

siklus bisnis dan kestabilan ekonomi. Krisis ini bahkan mempengaruhi 

perekonomian negara-negara lain di dunia dan turut memiliki andil akan 

perubahan lanskap pertumbuhan ekonomi global. Krisis ini merubah keyakinan 

banyak peneliti ekonomi atas peran sektor keuangan dalam kegiatan ekonomi di 

sektor riil. 

Hasil studi di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor properti memiliki 

kaitan erat (backward & forward linkage) dengan sekitar 240-270 industri, sub 

industri dan jasa namun hal ini bergantung pada tingkatan ekonomi negara 

tersebut. Sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier efect) yang 

mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi lain baik secara langsung dan 

tidak langsung seperti produk semen, kayu, kabel, pipa, furniture, keramik, jasa 

arsitek, jasa interior sampai jasa keuangan seperti hedge fund dan produk 

derivatif. Beragamnya keterkaitan tersebut menyebabkan siklus properti akan 

sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi 

suatu negara.  

Di sisi lain, perkembangan industri properti yang berlebihan dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Meningkatnya industri properti 

yang tidak terkendali sehingga jauh melampaui kebutuhan (over supply) dapat 

berdampak pada terganggunya perekonomian nasional. Gangguan tersebut 

khususnya bila terjadi penurunan harga di sektor properti secara drastis sehingga 

menyebabkan terjadinya  buble burst. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi 

keuangan perbankan melalui dua aspek yaitu terganggunya likuiditas dan nilai 

jaminan bank serta kinerja debitur dibidang properti. Dalam kondisi pangsa kredit 

properti perbankan cukup tinggi, maka dipastikan akan terjadi vulnerabilitas 

secara langsung pada kondisi perbankan.Sementara itu kesulitan likuiditas dan 

penurunan nilai jaminan akan mengurangi kemampuan bank untuk mengatasi 

kredit macet yang akan timbul. Perkembangan ini dikhawatirkan dapat 

menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan yang pada akhirnya akan merugikan 

perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Secara teoritis, hubungan antara harga properti dan kredit bank dapat 

berjalan dua arah. Ketersediaan kredit perbankan akan meningkatkan permintaan 

terhadap perumahan dan sekaligus dapat meningkatkan harga perumahan, akibat 

suku bunga kredit yang lebih rendah sebagai sinyal atas ekspektasi kondisi 

ekonomi yang bagus dan kemudahan likuiditas yang dihadapi oleh rumah tangga 

(Oikarinen 2009).  Disisi lain, kenaikan harga rumah juga dapat memacu aktifitas 

penyaluran kredit perbankan dengan cara mendorong supply atau permintaan 

kredit (Goodhart dan Hofmann 2008).   

Observasi tentang keterkaitan antara harga properti, siklus kredit perbankan 

serta kondisi perekonomian telah dilakukan oleh beberapa negara dengan hasil 

penelitian berupa adanya hubungan yang signifikan antara properti dan pasar 

kredit terhadap fluktuasi perekonomian dan terdapat sifat  interaksi  kausalitas  

 



2 

 

antara  pasar  properti  dan  kredit  yang memiliki implikasi penting bagi 

perekonomian. Dari penelitian Corsetti et al. (1999) serta Bunda dan Ca’Zorzi 

(2010) dapat disimpulkan bahwa harga properti sangat berpengaruh pada besarnya 

nilai kredit yang disalurkan dan sebaliknya. Besarnya nilai kredit mempengaruhi 

PDB dengan adanya fenomena kenaikan yang bersamaan antara kredit perbankan 

dan PDB di negara-negara Eropa.  

Hubungan antara harga properti dan kredit perbankan diyakini  akan  

memberikan  sinyal  tentang  kondisi  keuangan  masa  depan  maupun 

kemungkinan kemerosotan ekonomi secara agregat. Berdasarkan indikasi tersebut, 

beberapa  pihak  menyatakan  bahwa  penumpukan  kredit  perbankan  dan  harga 

rumah di tahun-tahun terakhir menjelang krisis Asia 1997/1998 merupakan faktor 

kunci  yang  berkontribusi  menyebabkan  krisis  pada  masa  itu  (Collyns  dan  

Senhadji 2002;  Inoguchi  2011).  Penyimpangan  antara  harga  rumah  dengan 

kredit  perbankan  dari  nilai  fundamentalnya  seharusnya  mengandung  

informasi  yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan 

stabilisasi yang tepat (Goodhart  dan  Hofmann  2008).  Otoritas moneter harus 

berhati-hati dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait fluktuasi agregat 

karena dapat mempengaruhi kredit perbankan melalui mekanisme transmisi 

moneter. 

Perbankan memiliki posisi penting dalam perekonomian karena adanya 

fungsi intermediasi yaitu menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset 

produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital dan 

pertumbuhan output agregat (Bencivenga dan Smith 1991).  Schularick dan 

Taylor (2012) berpendapat bahwa fluktuasi kredit memiliki peran yang signifikan 

dalam memperkuat (amplifying), mentransmisi (transmitting) dan menimbulkan 

guncangan baik dalam kondisi normal maupun terutama dalam kondisi terdapat 

tekanan keuangan (financial distress).  

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia, 

Indonesia menerapkan dual banking sistem sejak 1992 saat Pemerintah 

mengeluarkan Undang-undang no 7 tentang Perbankan yang mengizinkan bank 

menerapkan sistem bagi hasil. Dan sampai saat ini, perbankan syariah berjalan 

berdampingan secara sinergis dan bersama-sama dengan perbankan konvensional 

dalam memberikan alternatif transaksi yang lebih lengkap untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan.  Dalam pembiayaan 

properti residensial, KPR perbankan konvensional dan pembiayaan  perbankan 

syariah masih menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi pembelian 

properti (75.77%) terutama pada rumah tipe kecil dan menengah, sementara 

16.82% dilakukan melalui tunai bertahap dan 7.41% dilakukan secara tunai.  

Bila dipandang dari perspektif Islam, legitimasi pembiayaan perumahan 

adalah sebagai sarana untuk mendapatkan rumah yang merupakan dasar untuk 

mewujudkan maqasid syariah. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut, Imam 

Al-Syatibi membagi Maqasid menjadi tiga tingkatan yaitu Maqashid dharuriyat 

(essentials), Maqashid hajiyat (complementary requirement) dan Maqashid 

Tahsiniat (embellishments). Untuk dharuriyat mencakup lima tujuan yaitu 

menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (hifzh 

al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl) serta menjaga harta (hifzh al-mal). 

Merupakan fitrah bagi semua mahluk untuk memiliki tempat yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal untuk bernaung, berlindung dan beristirahat. Rumah 
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sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan, penting 

untuk dimiliki untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.  

Mengacu pada data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi 

pembiayaan pemilikan rumah syariah perlahan-lahan naik dari tahun ke tahun dan 

mendominasi total pembiayaan sehingga mencapai 40% terhadap agregat 

pembiayaan bank syariah di tahun 2015. Skema pembiayaan perumahan yang 

banyak dilakukan oleh perbankan syariah Indonesia adalah skema murabahah, 

transaksi jual beli yang berbasis margin serta musyarakah mutanaqisah 

(decreasing partnership) yang memiliki ciri khas partisipasi kepemilikan. Dengan 

demikian, produk pembiayaan perumahan syariah sangat berhubungan dengan 

sektor riil karena selalu menggunakan transaksi sektor rill sebagai tuntutan yang 

mendasar (underlying), bukan hanya sekedar kontrak pinjam meminjam. Selain 

itu, kemungkinan untuk spekulasi yang berlebihan juga seharusnya berkurang 

karena dalam keuangan Islam melarang adanya spekulasi (gharar).  

Kondisi-kondisi tersebut akan membantu mengurangi potensi bubble dalam 

perekonomian yang mungkin terjadi serta decoupling antara sektor keuangan dan 

sektor riil. Dengan karakteristik model bisnis yang khas inilah, pembiayaan 

perumahan syariah dapat berkontribusi lebih efektif kepada usaha sektor riil 

dibandingkan dengan kredit konvensional dan seharusnya lebih tahan terhadap 

krisis keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber:  Bank Indonesia BPS (2015) 

 

Gambar 1  Pertumbuhan PDB, Indeks Harga Properti Residensial dan outstanding    

kredit total KPA dan KPR di Indonesia 

 

Berkaca pada subprime mortage crisis, perhatian Bank Indonesia selaku 

pengambil kebijakan moneter terhadap pertumbuhan KPR dan harga properti 

semakin intensif. Terlebih lagi dengan adanya data pertumbuhan KPR dan 

kenaikan indeks harga properti residensial di pasar primer yang melampaui 

pertumbuhan PDB sejak tahun 2013 (Gambar 1) serta adanya tambahan informasi 

bahwa terdapat pembelian properti secara bulk (lebih dari 1 unit), baik 

menggunakan KPR ataupun secara tunai/tunai bertahap.  

Data Sistem Informasi Debitur (SID) per April 2013 menunjukkan bahwa 

terdapat 35.298 debitur memiliki fasilitas KPR lebih dari satu (sekitar 4.6% dari 

% 
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total debitur KPR), dengan nilai baki debet Rp 31.8 T (12.4% dari total baki debet 

KPR). Dengan perilaku demikian, permintaan terhadap perumahan diperkirakan 

akan terus meningkat dan dikhawatirkan terus mendorong kenaikan harga rumah. 

Untuk selanjutnya, kenaikan harga yang cukup tinggi dikhawatirkan dapat 

menjadi pemicu instabilitas keuangan apabila terjadi gagal bayar oleh masyarakat 

yang memanfaatkan jasa perbankan sebagai sumber pembiayaan dalam pembelian 

properti 

 Bank Indonesia memberlakukan ketentuan tentang Loan to Value (LTV) / 

Financing to Value (FTV) untuk meningkatan aspek kehati-hatian bank dalam 

penyaluran kredit kepemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti 

sejak Juni 2012 dan terus direvisi sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi 

dan pertumbuhan kredit nasional.  Namun demikian perlu dibuktikan secara 

empiris mengenai perilaku kredit dan pembiayaan pemilikan rumah terhadap 

harga properti residensial agregat dan disagregat serta kondisi makroekonomi 

sehingga dapat diketahui apakah kebijakan LTV yang diterapkan telah tepat 

sasaran dalam lingkungan sistem perbankan ganda di Indonesia. Penelitian terkait 

hubungan dinamis kondisi makroekonomi dan harga properti residensial dengan 

pembiayaan pemilikan rumah syariah dan konvensional diharapkan dapat mengisi 

gap informasi yang selama ini belum dilakukan penelitian secara empiris.  

 

 

Rumusan Masalah 

Hubungan antara siklus kredit perbankan, harga properti dan kondisi 

perekonomian telah banyak didokumentasikan dalam literatur kebijakan (IMF 

2000 dan BIS 2001) dan diobservasi di beberapa negara Asia seperti Hong Kong, 

Korsel, Thailand, Cina, Taiwan, Malaysia, Jepang. Di antara penelitian yang ada, 

hanya Zhu (2006) yang memasukkan Indonesia dalam analisa dan menemukan 

tidak adanya hubungan antara kredit dengan harga properti. Hal ini dapat 

dimaklumi karena penelitian tersebut menggunakan data penelitian dari tahun 

1990 sampai dengan 2006, di masa sistem perbankan Indonesia belum terlalu 

maju dibandingkan dengan  negara lain. Dan semenjak krisis ekonomi yang 

terjadi di tahun 1997, Indonesia telah merombak sistem dan regulasi 

perbankannya menjadi lebih kuat dan stabil.  

Selain itu, Zhu menemukan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara 

harga rumah dan indikator ekonomi makro di masing-masing negara. Faktor-

faktor yang menjelaskan variasi harga rumah bergantung pada karakterisik negara 

dibandingkan dengan pasar pembiayaan perumahan. Kredit bank ditemukan 

sebagai faktor pendorong yang siginifikan disemua pasar kecuali Indonesia. Dan 

PDB tidak mempengaruhi harga rumah di Hongkong dan berhubungan negatif 

dengan harga rumah di Korea dan Singapura. 

Pada penelitian sebelumnya di Indonesia telah dilakukan pengujian secara 

empiris terkait perilaku hubungan harga properti residensial (agregat dan 

disagregat) dan variabel makroekonomi dengan agregat kredit perbankan nasional 

dengan menggunakan data kuartalan tahun 2002 sampai dengan 2013. Hasil 

penelitian adalah terdapat hubungan jangka panjang antara harga properti 

residensial dengan kredit perbankan terutama properti tipe kecil (Setianto 2015). 

Walaupun kredit pemilikan rumah perbankan konvensional dan pembiayaan 
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pemilikan rumah perbankan syariah merupakan bagian dari agregat kredit 

perbankan nasional, namun respon yang ditunjukkan oleh kredit atau pembiayaan 

pemilikan rumah dalam menghadapi perubahan pada lingkup makroekonomi dan 

harga properti dapat diperkirakan berbeda karena tenor pembiayaan pemilikan 

rumah yang biasanya lebih panjang dibandingkan dengan pembiayaan lainnya 

serta adanya jaminan yang mencukupi.  

Demikian pula dengan respon pembiayaan pemilikan rumah perbankan 

syariah dan NPF-nya diperkirakan berbeda dengan respon kredit pemilikan rumah 

perbankan konvensional dan NPL-nya. Hal ini karena adanya perbedaan sistem 

operasional kedua perbankan yaitu perbankan syariah memiliki salah satu 

ketentuan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan maupun yang diberikan 

kepada debitur harus berdasarkan kepada barang yang jelas/nyata (materiality) 

sementara perbankan konvensional tidak memiliki ketentuan tersebut.  

Dengan diterapkannya dual banking system maka keterkaitan kinerja 

pembiayaan antara perbankan syariah dan bank konvensional tidak dapat 

dipisahkan sebab keduanya beroperasi pada saat yang bersamaan serta berada 

pada lingkungan makroekonomi yang sama (Yusof et al. 2009).  Oleh karena itu 

permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara perubahan kondisi variabel 

makroekonomi dan harga properti residensial agregat dan disagregat 

dengan pembiayaan pemilikan rumah pada perbankan syariah dan 

konvensional termasuk NPL/NPF-nya? 

2.  Bagaimana respon yang timbul pada pembiayaan pemilikan rumah 

perbankan syariah dan konvensional serta NPL/NPF-nya dalam menghadapi 

perubahan kondisi variabel makroekonomi dan harga properti residensial 

agregat? 

3.  Bagaimana respon yang timbul pada pembiayaan pemilikan rumah 

perbankan syariah dan konvensional dalam menghadapi perubahan kondisi 

variabel makroekonomi dan harga properti residensial disagregat? 

4.  Bagaimana implikasi manajerial untuk pembiayaan pemilikan rumah bagi 

pengambil kebijakan serta kedua perbankan dalam merespon perubahan 

kondisi makroekonomi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis hubungan kausalitas antara perubahan kondisi variabel 

makroekonomi dan harga properti residensial (agregat dan disagregat) 

dengan pembiayaan pemilikan properti pada perbankan syariah dan 

konvensional termasuk NPL/NPF-nya  

2. Menganalisis respon pembiayaan pemilikan rumah perbankan syariah dan 

konvensional serta NPL/NPF-nya dalam menghadapi perubahan kondisi 

variabel makroekonomi dan harga properti residensial agregat. 

3. Menganalisis respon pembiayaan pemilikan rumah perbankan syariah dan 

konvensional dalam menghadapi perubahan kondisi variabel makroekonomi 

dan harga properti residensial disagregat. 
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4. Merumuskan alternatif implikasi manajerial untuk pembiayaan pemilikan 

rumah bagi pengambil kebijakan dan kedua perbankan dalam merespon 

perubahan kondisi makroekonomi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pemahaman 

yang lebih mendalam bagi perbankan konvensional dan syariah yang memiliki 

ataupun sedang mengembangkan unit bisnis mortgage dalam mengelola portfolio 

bisnis, merumuskan bauran strategi dalam penetrasi bisnis serta menerapkan 

management resiko terkait perubahan harga properti residensial dan kondisi 

makroekonomi yang bersifat dinamis. Adapun strategi yang dirumuskan 

merupakan strategi masing-masing bank maupun dalam masing-masing kelompok 

bank.  

Strategi yang bersifat eksternal dari pihak perbankan dan tidak dapat 

ditentukan serta dikendalikan (out of control) tentunya dapat menjadi masukan 

dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan Bank Sentral untuk merumuskan dan 

menetapkan kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan terutama dapat berperan 

secara tepat sebagai upaya untuk membendung pertumbuhan pembiayaan 

pemilikan rumah yang berlebihan dan mencegah booming harga rumah serta 

membangun iklim perbankan yang berdaya saing. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor serta developer dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi khususnya di bidang properti berupa rumah 

tapak.  

Studi mengenai keterkaitan harga rumah dan kondisi makroekonomi dengan 

kredit perbankan di Indonesia memang sudah dilakukan, namun dalam penelitian 

ini terdapat pembaharuan berupa cakupan pembahasan yang lebih fokus kepada 

pembiayaan pemilikan rumah pada perbankan syariah dan konvensional serta 

NPL dan NPF-nya. Penelitian yang lebih mendetail ini, diharapkan dapat 

memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang ekonomi-perbankan di 

Indonesia yang menerapkan dual banking system. Selain itu kajian ini juga dapat 

bermanfaat sebagai referensi untuk pengembangan penelitian-penelitian 

berikutnya serta sebagai tambahan informasi bagi pengamat ekonomi untuk dapat 

lebih berpikir kritis terhadap permasalahan terkait kondisi makroekonomi dan 

pernyaluran kredit/pembiayaanpemilikan rumah terutama dalam perumusan 

kebijakan nasional yang berdaya saing. 

 

 

Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada respon pembiayaan pemilikan rumah 

perbankan syariah dan konvensional terhadap perubahan variabel kondisi 

makroekonomi (PDB dan suku bunga) serta harga properti (agregat dan 

disagregat) pada sistem perbankan ganda di Indonesia dengan lingkup yang 

diteliti adalah jumlah pembiayaan pemilikan rumah (KPR) yang disalurkan oleh 

Bank Umum yang mewakili perbankan konvensional serta NPL-nya dan 

pembiayaan konsumsi yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah serta Unit 
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Usaha Syariah yang mewakili perbankan syariah serta NPF-nya. Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) baik konvensional dan Syariah tidak diikutsertakan karena kecilnya 

lingkup usaha dan pangsa pasar yaitu dibawah tiga persen sehingga diduga dengan 

tidak dimasukkannya kategori bank ini tidak akan berpengaruh secara signifikan 

dalam kajian. Selain itu, ketersediaan data BPR/BPRS juga masih sangat terbatas.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 

time series kuartalan pada rentang waktu kuartal 1 tahun 2007 sampai dengan 

kuartal 1 tahun 2016. Variabel yang digunakan adalah total pembiayaan pemilikan 

rumah konvensional dan syariah serta NPL/NPFnya, Indeks Harga Properti 

Residensial (IHPR) agregat dan disagregat untuk setiap tipe rumah yaitu kecil, 

menengah dan besar yang mewakili harga rumah residensial sedangkan variabel 

indikator makroekonomi yang digunakan adalah suku bunga (BI Rate) dan Produk 

Domestik Bruto (PDB). Analisa yang dilakukan dalam kajian ini menggunakan 

metode Vector Auto Regressive (VAR) dan kemudian dilanjutkan dengan Vector 

Error Correction Model (VECM). 

Namun demikian, pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan 

terhadap hasil dari Impulse Response Function (IRF) dan Variance 

Decomposition (VD). Implikasi manajerial yang dituangkan untuk pengambil 

kebijakan serta strategi untuk perbankan konvensional dan syariah yang 

menyalurkan pembiayaan pemilikan rumah dalam merespon perubahan kondisi 

makroekonomi dan harga properti residensial hanya sebatas masukan sehingga 

diperlukan untuk dilakukan kajian secara lebih mendalam dapat penerapannya 

kelak. Setiap kebijakan harus dipertimbangkan baik dari sisi mikro perusahaan 

dan industri perbankan secara umum maupun makro secara keseluruhan. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  teori  yang  mendukung  sebagai 

alat bantu teoritis untuk menganalisis hubungan dinamis kondisi makroekonomi 

dan harga properti residensial (agregat dan disagregat) dengan pembiayaan 

pemilikan rumah konvensional dan syariah serta NPL/NPF-nya sebagai berikut: 

 

 

Intermediasi Perbankan dan Dual Banking System  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 

10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir 2004). 

Perbankan yang berperan sebagai lembaga intermediasi terkait dengan sistem 

moneter (Siamat 2005). Fungsi intermediasi tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu mekanisme lalu lintas 
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