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Abstrak 

Studi ini dilakukan untuk menganalisis tingkat perubahan pada outstanding KPR&KPA jika 
terjadi perubahan pada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Elastisitas perubahan 
KPR&KPA dianalisis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS), dengan 
menggunakan variabel GDP, IHPR, BI Rate, dan indeks rencana pembelian rumah. Data 
yang digunakanmerupakan data triwulanan dari kuartal I tahun 2009 sampai dengan kuartal 
I tahun 2016. Hasil menunjukkan bahwa dari keempat variabel yang digunakan, BI rate 
menunjukkan elastisitas dengan korelasi negatif sebesar 0,12 dimana kenaikan BI rate 
sebesar 1% akan menurunkan outstanding KPR&KPA sebesar 0,12%. Sedangkan variabel 
GDP nominal, IHPR, dan indeks rencana pembelian rumah memiliki nilai elastisitas positif 
masing-masing sebesar 0,76; 2,06; dan 0,19. 

 

Pendahuluan 

Hingga saat ini, kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya 
dapat terpenuhi. Badan Pusat Stastistik mencatat bahwa sebanyak 13,3 juta jiwa penduduk 
Indonesia menyatakan belum memiliki rumah dengan kondisi sebanyak 5,5 juta jiwa 
berstatus tempat tinggal kontrak/sewa.1 Kebutuhan perumahan yang masih besar, menjadi 
perhatian pihak-pihak yang relevan dalam hal ini yaitu pemerintah dan juga lembaga 
keuangan. Kepedulian pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, 
utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat dilihat melalui penyaluran 
KPR FLPP melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keberadaan 
lembaga keuangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan tentunya berperan penting, 
terutama dalam penyediaan fasilitas pendanaan. 

Sebagaimana diketahui, harga rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami 
peningkatan yang signifikan dengan tingkat harga yang jauh lebih tinggi dari pendapatan 
masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan fasilitas KPR dalam pembelian properti masih 
menjadi pilihan utama masyarakat. Data Survey Harga Properti Residensial BI menyebutkan 
bahwa pada triwulan I-2016 sebanyak 77,82% konsumen memilih fasilitas KPR dalam 
transaksi pembelian properti, kemudian berturut-turut adalah tunai bertahap (15,01%) dan 
tunai (7,17%). 

Outstanding KPR bank umum per Maret 2016 mencapai Rp331,6 triliun dengan 
komposisi terbesar adalah bank pemerintah.2 Pertumbuhan outstanding KPR pada bulan 
Maret hanya sebesar 8,4% (yoy). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata 
pertumbuhan KPR di tahun 2014 dan 2015 yang mencapai 18,2% (yoy) dan 9,3% (yoy). 

 

                                                        
1Statistik Indonesia, diolah 2015 
2Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016 
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Gambar 1: Komposisi KPR menurut kelompok bank 

 

Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

Sejalan dengan KPR, pertumbuhan outstanding KPA pada Maret 2016 pun juga 
melambat sebesar 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Outstanding KPA 
bank umum pada bulan Maret 2016 baru mencapai Rp 13 triliun.2 

 
Gambar 2: Komposisi KPA menurut kelompok bank 

 
Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

Pertumbuhan KPR dan KPA yang masih lambat tersebut salah satunya tidak terlepas 
dari masih tingginya tingkat suku bunga KPR seperti terlihat pada Gambar 3. Meskipun 
demikian, masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi outstanding KPR dan 
KPA, terutama indikator pasar perumahannya. Dengan memperhatikan outstanding KPR 
dan KPA cukup sensitif terhadap indikator pasar perumahan, maka semakin tinggi 
perubahan indikator perumahan dapat menjadi indikator dini yang akurat untuk melihat 
perkembangan outstanding KPR dan KPA ke depan. Oleh karena itu, studi ini disusun untuk 
meneliti seberapa besar perubahan outstanding KPR dan KPA terhadap perubahan 
indikator-indikator pasar perumahan. 
 
 
                                                        
2 Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2016        
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Gambar 3: Rata-rata suku bunga dasar KPR dan pertumbuhan KPR dan KPA 

 
Sumber : Bank Indonesia, diolah 

 

Metode Penelitian 

Secara sederhana elastisitas dapat diartikan sebagai derajat kepekaan suatu gejala 
ekonomi terhadap gejala ekonomi lain, sehingga analisis elastisitas dapat didefinisikan 
sebagai teknik analisis yang dilakukan guna mengetahui seberapa besar perubahan suatu 
variabel akibat pengaruh variabel lain. Konsep analisis elastisitas sama dengan analisis 
sensitivitas, dimana variasi hasil output sebuah model dipengaruhi oleh sumber/input yang 
berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dibangun model untuk mendapatkan analisis 
elastisitas. Dalam penelitian ini, sebuah model matematika dibangun dengan mendefinisikan 
variabel-variabel untuk membentuk suatu persamaan. 

Dalam penelitian ini, perhitungan elastisitas diawali dengan melakukan analisis regresi 
linear untuk mendapatkan suatu persamaan model. Model regresi linear berganda dapat 
dituliskan sebagai berikut: 

 

dimana, 

 = variabel dependen 

 = konstanta 
 = koefisien variabel Xi 
 = variabel independen ke-i 

 = eror 

Nilai elastisitas merupakan rasio antara perkalian koefisien dan rata-rata variabel 
independen terhadap rata-rata variabel dependen. Secara umum, formula elastisitas suatu 
variabel independen Xi dituliskan sebagai berikut : 
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Kajian mengenai analisis elastisitas outstanding KPR dan KPA terhadap indikator 
pasar perumahan dilakukan dengan metode analisis kuantitatif, yaitu dengan cara mengolah  

data-data terkait yang berasal dari berbagai sumber. Data yang diolah merupakan 
data triwulanan dari periode Q1 2009 sampai dengan Q1 2016. Variabel dependen yang 
digunakan adalah outstanding KPR dan KPA. Sedangkan variabel independen yang 
digunakan adalah sebagai berikut : 

1) GDP nominal 
GDP Nominal diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara 
dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. GDP 
nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi keseluruhan yang 
dihasilkan oleh suatu negara. GDP nominal yang tinggi merujuk pada tingginya daya 
beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya konsumsi masyarakat, termasuk 
didalamnya pemenuhan kebutuhan akan perumahan. 
 

2) Indeks harga properti residensial (IHPR) 
IHPR adalah indeks yang dibangun oleh Bank Indonesia berdasarkan survey 
terhadap sampel pengembang proyek perumahan di kota besar Indonesia. IHPR 
mengindikasikan peningkatan atau perlambatan pada penjualan rumah yang terjadi 
seiring dengan peningkatan atau penurunan harga rumah. Sesuai dengan 
karakteristik kepemilikan rumah di Indonesia, yang menjadikan rumah tidak hanya 
berfungsi sebagai hunian tetapi sebagai aset investasi, maka peningkatan pada 
harga rumah diasumsikan akan menyebabkan peningkatan pula pada permintaan 
rumah. 
 

3) BI rate 
BI rate adalah suku bunga acuan sebagai cerminan kebijakan moneter yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI rate merupakan instrumen kebijakan utama 
dalam mempengaruhi aktivitas perekonomian, termasuk perkreditan. Perubahan 
yang terjadi pada BI rate menyebabkan perubahan pada suku bunga deposito dan 
suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang tinggi akan menyebabkan pemanfaatan 
terhadap pembelian rumah melalui kredit oleh masyarakat mengalami penurunan. 
 

4) Indeks rencana pembelian rumah 
Indeks rencana pembelian rumah merupakan indeks yang dibangun berdasarkan 
survey yang dilakukan terhadap sampel rumah tangga mengenai rencana pembelian 
barang-barang selama 3 bulan kedepan, termasuk didalamnya barang otomotif dan 
rumah. Indeks yang meningkat mengindikasikan akan terjadinya peningkatan 
terhadap pembelian rumah.  

 

Pembahasan 

Dengan metode regresi linear ordinary least square (OLS), diperoleh model regresi 
sebagai berikut: 
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Persamaan model tersebut menginterpretasikan bahwa GDP nominal, IHPR, dan indeks 
rencana pembelian rumah berkorelasi secara positif. Sedangkan BI rate berkorelasi negatif 
terhadap outstanding KPR dan KPA. 
 

Perhitungan elastisitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan 
outstanding KPR dan KPA terhadap variabel independennya. Nilai elastisitas keempat 
variabel independen tersebut terhadap outstanding KPR dan KPA adalah sebagai berikut: 

Variabel Rata-rata Koefisien Elastisitas 

Outstanding KPR dan KPA 149.372    
GDP Nominal 1.664.871,9  0,07 0,76  

IHPR 141,3  2.181,16 2,06  

BI rate 7,8  -2.328,63 -0,12 

Indeks rencana pembelian rumah 95,8  301,88 0,19  

Berdasarkan hasil perhitungan, terlihat bahwa elastisitas IHPR paling tinggi 
dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa IHPR adalah variabel yang 
paling signifikan mempengaruhi outstanding KPR dan KPA. Perubahan sebesar 1% pada 
IHPR akan mengubah outstanding KPR dan KPA sebesar 2,06%. Dengan kata lain, 
kenaikan harga properti residensial justru akan menaikkan outstanding KPR dan KPA. Hal 
ini disebabkan karena motif sebagian masyarakat dalam membeli rumah tidak lagi untuk 
memenuhi kebutuhan papan, namun juga motif investasi. Sejalan dengan IHPR, outstanding 
KPR dan KPA juga berkorelasi positif dengan GDP nominal dan indeks rencana pembelian 
rumah. Sebaliknya, BI rate berkorelasi negatif terhadap outstanding KPR dan KPA. 
Kenaikan BI rate sebesar 1% akan mengurangi outstanding KPR dan KPA sebesar 0,12%. 
Hal ini sesuai dengan data historis bahwa suku bunga KPR berbanding terbalik dengan 
outstanding KPR dan KPA karena tren suku bunga KPR perbankan mengikuti BI rate.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis elastisitas diatas menunjukkan bahwa variabel GDP nominal, IHPR, 
dan indek rencana pembelian rumah berpengaruh secara positif terhadap outstanding KPR 
dan KPA. Kenaikan GDP sebesar 1% akan meningkatkan outstanding KPR dan KPA 
sebesar 0,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan 
mendorong pertumbuhan kredit, termasuk KPR dan KPA. Kenaikan IHPR sebesar 1% juga 
meningkatkan outstanding KPR dan KPA sebesar 2,06%, sejalan dengan motif masyarakat 
untuk berinvestasi. Sementara itu, kenaikan BI rate sebesar 1% akan menurunkan 
outstanding KPR dan KPA 0,12%. 

 

 

 

 


