
 
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar belakang 

 

Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota terbesar 

kedua di Indonesia setelah Jakarta, sehingga dianggap sebagai salah satu kota 

yang berpotensi untuk menghidupkan bisnis properti baik berupa rumah, ruko 

maupun apartemen. Selain itu, berdasarkan data Laporan Industri Properti 2017, 

mayoritas investor melirik kota Surabaya sebagai lahan untuk usaha properti 

dengan rata-rata harga mencapai Rp 13.352.931 per meter persegi. Jumlah 

penduduk di Surabaya hingga tahun 2016 mencapai total 3.016.653 jiwa yaitu 

meningkat 2,5% dari tahun 2015. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat, 

menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, 

taman hiburan, dan kebutuhan akan sektor properti juga mengalami kenaikan.  

Melalui adanya pertumbuhan pada sektor properti, maka KPR (Kredit 

Pemilikan Rumah) merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh 

masyarakat agar dapat memiliki rumah atau properti yang diinginkan dengan cara 

mengangsur sampai jangka waktu tertentu dan dengan tingkat suku bunga yang 

telah ditentukan. KPR tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu 

subsidi dan non subsidi. KPR subsidi merupakan program Kementerian 

Perumahan Rakyat yang dijalankan oleh bank yang ditunjuk dan KPR subsidi 

lebih ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, 

sedangkan KPR non subsidi ditujukan untuk masyarakat luas. 

Bank yang dikenal sebagai pelopor dan market leader KPR adalah PT 

Bank X yang sudah berdiri sejak tahun 1897 dengan nama “Postpaar bank” dan 

berbentuk perseroan. PT Bank X merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk melayani masyarakat melalui jasa KPR sejak adanya SK Menkeu pada 

tahun 1974 dan pada tahun 1976. PT Bank X menandai realisasi KPR pertamanya 

di kota Semarang dengan jumlah sembilan unit rumah serta di kota Surabaya 

dengan jumlah delapan unit rumah sehingga total KPR yang berhasil 

direalisasikan PT Bank X pada tahun 1976 adalah sejumlah tujuh belas unit rumah 

dengan nilai kredit pada saat itu sebesar tiga puluh tujuh juta rupiah. Realisasi 

KPR pada tahun 1976 tersebut menjadi awal dari kesuksesan PT Bank X dalam 

merealisasikan KPR pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kini PT Bank X 

dikenal masyarakat sebagai bank spesialis KPR. 

Saat ini PT Bank X memiliki program utama yaitu Program Sejuta Rumah, 

Posisi PT Bank X di bidang pembiayaan perumahan semakin kokoh juga 

ditunjang oleh sejarah panjang PT Bank X di bidang tersebut, ditambah “Program 

5 Siap” yang sebelumnya telah di jalankan, maka PT Bank X siap menjadi pemain 

utama program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah. PT Bank X fokus 

pada pembiayaan sektor perumahan melalui Kredit Konsumer. Jenis Kredit 

perumahan yang termasuk di Kredit Konsumer adalah: 

1. KPR Subsidi 

2. KPR Platinum 

3. KPA  

4. Kredit Agunan Rumah 

5. Kredit Ringan 
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6. Kredit Ruko  

7. Kredit Bangun Rumah 

8. Kredit Swadana 

9. PRR-KB Jamsostek 

10. TBUM Bapertarum 

11. TBM Bapertarum 

Banyaknya jenis kredit perumahan yang dimiliki oleh PT Bank X, 

membuat PT Bank X memiliki risiko kredit macet atau Non-Performing Loan 

(NPL). Manurung (2004) menyatakan bahwa NPL adalah semua jenis kredit yang 

memiliki risiko tinggi, dimana dalam pengembalian kreditnya terlambat dibanding 

dengan waktu yang telah direncanakan, bahkan tidak dapat dikembalikan sama 

sekali. (KPR) merupakan salah satu jenis kredit yang cukup popular. Dalam 

penelitian Diyanti dan Widyarti (2012), menyatakan bahwa kredit perumahan 

memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam naik turunnya rasio NPL 

pada suatu bank.  

Menurut Musthikaningtyas (2013) jika suatu bank memiliki tingkat NPL 

yang tinggi, bank tersebut akan menderita kerugian bahkan menjadi bangkrut dan 

masyarakat akan pindah ke bank yang memiliki kinerja yang lebih baik dan hal ini 

kemungkinan akan mempengaruhi perekonomian negara pada umumnya. NPL 

yang tinggi juga mengakibatkan perbankan harus menyediakan pencadangan yang 

lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran 

modal sangat memengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi 

salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Setiyaningsih 

2015).  

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 

Juni 2015 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan valuta 

Asing Bagi Bank Umum Konvensional, besarnya NPL yang diperbolehkan oleh 

Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Grafik perbandingan antara NPL 

Total Kredit dan NPL KPR tahun 2012 hingga 2016, dapat dilihat pada Gambar 1. 

Sumber: OJK & BTN Properti 

Gambar 1 Perbandingan NPL Total Kredit dan NPL KPR pada tahun 2012 – 2016 
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Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa rasio NPL Total Kredit 

lebih kecil dibandingkan dengan NPL KPR. Meskipun sempat stabil sejak awal 

tahun 2013, namun rasio NPL KPR meningkat kembali di tahun 2016. Dalam 

menjaga rasio NPL agar selalu berada dibawah angka 5%, salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh bank adalah dengan proses analisis pemilihan calon debitur 

yang baik. Penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan menyebutkan bahwa salah satu usaha bank adalah memberikan kredit 

dan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 

itikad dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya 

atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pada umumnya penilaian yang digunakan oleh bank untuk mendapatkan 

keyakinan dalam pemberian kredit disebut dengan analisis prinsip 5C yang terdiri 

dari analisis terhadap character, capital, capacity, collateral, and condition of 

economy.  

Selain prinsip 5C, pengaruh dari faktor demografis seperti jenis kelamin, 

usia, pendapatan, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan makroekonomi seperti 

inflasi dan suku bunga juga sudah banyak diteliti. Salah satu faktor demografis 

adalah jenis kelamin. Penelitian Godquin (2004) menyatakan bahwa debitur 

berjenis kelamin wanita tidak terbukti lebih baik dalam performa pembayaran 

kredit, tetapi faktor demografis yang lain seperti usia dan pendidikan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap performa pembayaran kredit. Faktor demografis 

tentang pernikahan dalam Moffat (2005), dapat menurunkan kemungkinan untuk 

default.  

Faktor pekerjaan, usia, jenis kelamin juga menjadi faktor demografis yang 

berpengaruh terhadap kemungkinan default. Tingkat pendidikan terbukti memiliki 

dampak positif pada kinerja pembayaran. Fatollahi (2015) menemukan bahwa 

peminjam yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih sadar tentang efek 

merugikan yang menjadi resiko jika mereka terlambat membayarkan kredit 

mereka. Clichici (2014) menyatakan bahwa NPL perbankan tidak terpengaruh 

hanya oleh ciri khas sektor perbankan dan kebijakan masing-masing bank, tetapi 

juga dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi yang digambarkan dengan NPL 

meningkat ketika PDB (Produk Domestik Bruto), ekspor, dan pengiriman uang 

mengalami penurunan serta ketika tingkat pengangguran meningkat.  

Anjom (2016) dalam penelitiannya tentang hubungan NPL yang ditandai 

dengan perubahan ROA, ROE, LDR, dan CAR dengan faktor makroekonomi 

yaitu GDP (Gross Domestic Product), suku bunga, dan inflasi pada bank 

membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara inflasi dengan NPL. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa inflasi yang terjadi 

dapat memberikan pengaruh terhadap pengagguran yang menyebabkan debitur 

tidak dapat membayar KPR dengan lancar sehingga menyebabkan NPL pada 

Bank. 

Salah satu kantor cabang utama dari PT Bank X yang memiliki rasio NPL 

dibawah 5% adalah kantor cabang Surabaya. Kantor cabang Surabaya memiliki 

rata-rata NPL sebesar 2,5% selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga tahun 

2016. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa NPL pada KPR cenderung selalu 

mengalami peningkatan setiap bulannya. Terus meningkatnya NPL pada KPR 

dikhawatirkan dapat menyebabkan kerugian pada bank yang berdampak luas bagi 
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perekonomian negara. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

menganalisis pengaruh faktor demografis dan makroekonomi, terhadap NPL pada 

nasabah KPR PT Bank X cabang Surabaya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 NPL pada Bank harus dihindari, oleh karena itu bank harus memiliki 

upaya untuk menjaga rasio NPL agar tidak diatas 5%. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan faktor demografis dari nasabah 

serta faktor makroekonomi.  

 

 

Pertanyaan Penelitian 

 

 Penelitian ini mencoba menguji pengaruh antara faktor demografis dan 

makroekonomi terhadap NPL pada nasabah KPR. 

1. Bagaimana perkembangan KPR pada PT Bank X cabang Surabaya periode 

2012 – 2016? 

2. Apakah faktor demografis nasabah dan faktor makroekonomi berpengaruh 

secara parsial dan simultan terhadap NPL pada KPR PT Bank X cabang 

Surabaya? 

3. Bagaimana strategi bagi PT Bank X cabang Surabaya untuk mengendalikan 

NPL di masa mendatang? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Mendeskripsikan perkembangan KPR pada PT Bank X cabang Surabaya 

periode 2012 – 2016. 

2. Menguji pengaruh faktor demografis nasabah dan faktor makroekonomi 

secara parsial dan simultan terhadap NPL pada KPR PT Bank X cabang 

Surabaya. 

3. Menganalisis dan menyusun strategi PT Bank X cabang Surabaya untuk 

mengendalikan NPL di masa mendatang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen keuangan, terutama bagi para akademisi 

yang ingin menganalisis pengaruh antara faktor demografis nasabah dan 

kondisi makroekonomi terhadap Non-Performing Loan. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

evaluasi bagi seluruh cabang PT Bank X di Indonesia dalam mengurangi rasio 

NPL. 
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