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Dampak pemberlakuan kebijakan LTV (Loan to value) sangat luas karena 

kini para calon pembeli rumah harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk Down 

Payment rumah mereka. Nasabah menjadi kesulitan untuk melunasi uang muka 

yang tinggi, karena Bank Indonesia mensyaratkan bahwa jumlah hutang yang boleh 

ditanggung oleh bank penyedia jasa kredit untuk rumah pertama adalah 80% 

sehingga calon pembeli rumah harus menyediakan DP sebesar 20%. Sementara 

untuk rumah kedua, maksimal kredit yang bisa ditanggung adalah 70% dan pembeli 

menanggung DP 30% sementara untuk rumah ketiga dan seterusnya adalah 60% 

dan DP 40%.  

Ketika nasabah diminta menyanggupi DP yang tinggi, alternatif yang dapat 

diambil oleh nasabah adalah meminjam dana ke bank, sehingga bank harus 

memberikan bunga yang rendah dan semakin ketat dalam menyaring calon 

nasabahnya yang akan meminjam dana untuk DP rumah agar tidak menjadi risiko 

yang besar bagi bank. Oleh sebab itu, bank dituntut untuk mampu menjaga maupun 

meningkatkan tingkat kesehatannya agar dapat menghadapi keadaan ekonomi pada 

masa mendatang.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis perkembangan dan tingkat 

kesehatan bank menggunakan metode RGEC kepada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di ISE selama periode 2010-2016, 2) menguji dan menganalisis pengaruh 

peraturan LTV pada RGEC terhadap bank yang terdaftar di ISE selama periode 

2010-2016. Penelitian ini ditujukan untuk 20 bank yang terdaftar di ISE dan 

dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2017. Data sekunder, yang digunakan 

untuk melengkapi penulisan penelitian ini, berasal dari laporan keuangan periode 

2010-2016. Dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini adalah laporan 

keuangan bank komersial untuk periode 2010-2016 yang diakses melalui 

www.idx.co.id dan situs web dari masing-masing bank komersial ini.  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu gambaran sederhana 

dari suatu sebaran data dengan penyajian dalam bentuk tabulasi dan grafik atau 

gambar. Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 

pengaruh Loan to Value terhadap NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR pada bank 

yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, data akan diolah menggunakan analisis regresi 

logistik biner yaitu model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

peubah penjelas (X) dengan peubah respon (Y) bersifat biner. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kesehatan 23 bank 

pada tahun 2010 hingga 2014 berada dalam kondisi sehat, namun pada tahun 2015 

dan 2016 terdapat penurunan menjadi kondisi tidak sehat. Dari total sampel 

sebanyak 23 bank, rata – rata bank berada dalam kondisi sehat yang mencerminkan 

bahwa bank siap untuk menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari faktor 

internal maupun eksternal bank. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik biner, 

NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, CAR, LTV1, dan LTV2 memiliki pengaruh 

signifikan sebesar 47,4% terhadap kesehatan 23 bank periode 2010-2016. 



 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel NPL berpengaruh negatif 

signifikan, GCG berpengaruh negatif signifikan, ROA berpengaruh positif dan 

LTV2 berpengaruh negatif signifikan, terhadap kesehatan bank. 
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